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Wstęp
100 lat Niepodległości inspiruje do wielu
działań i refleksji. Lata te obfitowały w wydarzenia wzniosłe i te, które wpisały się w dramatyczne dzieje naszego narodu. Były chwile radosne
i smutne, ale wszystkie łączy codzienność, która
składa się w swojej wielowymiarowości na życie
i pracę każdej społeczności.
W 2018 roku mija 80 lat od wybudowania
gmachu białostockiego teatru. Budynek ten jest
ważnym symbolem trwałości polskiej kultury.
Jest świadectwem dążenia białostoczan do stworzenia trwałych podstaw dla zjawisk, które uznajemy za uniwersalne. Jednym z nich jest właśnie
sztuka teatralna. Historia tego gmachu pozwala nam snuć opowieść o kilku pokoleniach, dla
których teatr był pasją życia. To im poświęcamy
tę książkę.
W rozdziale pierwszym sięgamy do początku XX stulecia, bo to wówczas rodziła się w Białymstoku myśl o potrzebie stałej i nowoczesnej
sceny teatralnej, która spełniałaby społeczną
i kulturotwórczą rolę. To dzięki determinacji
środowiska, pamiętającego lata niewoli, mogło
dojść do wybudowania dzisiejszej siedziby Teatru
Dramatycznego. Szacunek dla jego pracy i poświęcenia nakazuje nam właśnie w tym kontekście
patrzeć na białostocki teatr. Ale nie jest to zapis
jedynie kronikarskiej relacji życia teatralnego
Białegostoku. Przecież teatr to również publiczność, miasto i jego dzieje.
Rozdział drugi stanowi opis artystycznej
historii teatru w latach 1944 – 2018, czyli w czasie oficjalnego istnienia tej sceny. Elementem
organizującym tę część są postacie dyrektorów,

kreujących wizerunek instytucji. W historii Teatru
Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki jak
w soczewce odbija się trudna i powikłana historia
Polski XX wieku. Od powojennego chaosu, zderzonego z gorącą chęcią pracy i poświęceniem,
poprzez „ciemną noc” stalinizmu, lata gomułkowskiej „małej stabilizacji” i gierkowskiej „propagandy sukcesu”, fenomen szesnastu miesięcy
karnawału „Solidarności”, czas grozy stanu
wojennego, czas transformacji ustrojowej i związanego z nią specyficznego kapitalizmu lat 90.,
aż po suflowaną i kreowaną przez pop-kulturowe
media współczesność.
Obie części publikacji nawiązują – poprzez
kontynuację i uzupełnienie – do wydanej przez
Teatr w 1995 roku, opracowanej przez Elżbietę
Kozłowską-Świątkowską, monografii pt. Cały
świat gra komedię. Uzupełniają ją w warstwie
historycznej, opartej na wnikliwych studiach
źródłowych, kontynuują zaś w wymiarze współczesnym, posiłkując się bogatym materiałem
faktograficznym z minionego półwiecza i obiektywnym komentarzem.
Teatr to przede wszystkim sztuka i historia
danego miejsca, ale również ludzie, którzy kształtują je dzisiaj. Trzeci rozdział książki, zatytułowany „Ludzie teatru”, poprzedzony teoretyczną
refleksją dotyczącą socjologii teatru, jest zapisem rozmów z emerytowanymi i obecnymi
pracownikami białostockiego Teatru Dramatycznego – artystami, rzemieślnikami teatralnymi,
pracownikami obsługi sceny i administracji
– osobami, dla których teatr to nie tylko praca,
ale przede wszystkim pasja i swoisty sposób
życia. Wspomnienia i przemyślenia, najbardziej
wzruszające, ale i zabawne momenty, motywacje
związane z podjęciem decyzji o pracy w teatrze,
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opinie na temat relacji między pracownikami
– to tylko niektóre z wątków poruszonych
w rozmowach z jakże różnymi, ale niezwykle
ciekawymi postaciami.
Ten szczególny, jubileuszowy rok 2018
stał się też okazją do zdigitalizowania części
z bogatych zbiorów Teatru Dramatycznego im.
Aleksandra Węgierki w Białymstoku – jedynej
tego typu placówki w rejonie północno-wschodniej Polski. W Archiwum Artystycznym instytucji
znajdują się materiały dokumentujące powstanie kilkuset spektakli, które od 1944 roku były
prezentowane na teatralnych scenach oraz poza
siedzibą teatru. W zbiorach znajdują się m.in.
afisze teatralne, zapowiedzi oraz recenzje z prasy,
scenariusze, projekty scenografii i kostiumów,
a także zdjęcia. Kolekcja ta stanowi niezwykle
ważne i ciekawe źródło wiedzy o historii białostockiego teatru i lokalnej kultury. Naszym
celem jest ocalenie jej od zniszczenia. Duża
część zbioru pochodzi z okresu powojennego.
Digitalizacja jest zatem jedyną szansą, aby te
materiały przetrwały i mogły być prezentowane
przyszłym pokoleniom. Warto, aby zostały one
udostępnione szerokiemu gronu odbiorów, którzy
będą mogli poznać bogatą i ciekawą historię białostockiego teatru. Powyższy pomysł mógł zostać
zrealizowany dzięki dotacji otrzymanej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
oraz z budżetu województwa podlaskiego.
Realizacja projektu „Archiwum Cyfrowe
Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku” w ramach programu „Kultura
cyfrowa” stała się także okazją do powstania
interdyscyplinarnej książki o niezwykle bogatej
historii tego miejsca, ale i o ludziach – którzy
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dzisiaj tworzą naszą instytucję. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się
do powstania tego wydawnictwa, a także Partnerom, którzy pomogli nam w realizacji całego
projektu. Oddajemy w Państwa ręce opowieść
o wyjątkowym miejscu. Zapraszam w podróż
przez historię białostockiego teatru!
Piotr Adam Półtorak
Dyrektor Teatru Dramatycznego
im. Aleksandra Węgierki
w Białymstoku

Z

aproszenie z 1938 roku na raut z okazji poświęcenia i otwarcia Teatru Miejskiego im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego, pamiątka Pani Krystyny Nowakowskiej, fot. Dorota Sokołowska
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Różne
oblicza
teatru
1905 – 1941
Andrzej Lechowski

Teatralne początki
z lat 1905 – 1918
Białystok na przełomie XIX i XX wieku
zmieniał się. Było to ciągle miasto przemysłowe,
w którym mieszkało blisko 100 tysięcy ludzi.
Ale zmianę, w porównaniu do poprzednich
dekad, przyniosła wyraźna poprawa koniunktury.
Miasto – oprócz fabryk – potrzebowało jeszcze
czegoś więcej. Zmieniał się wygląd centrum,
w którym dominować zaczęły kilkukondygnacyjne czynszowe kamienice. Coraz liczniej
przybywali do niego w interesach bogaci kupcy
i przedsiębiorcy. Z myślą o nich powstawały
nowe restauracje, w których zaczęto organizować występy estradowe. Musiały cieszyć się
dużym powodzeniem, skoro w 1907 roku,
w głębi Zwierzyńca, powstał cały kompleks rozrywkowy nazwany „Rozkosz”. Składało się nań
16 drewnianych budynków. Otaczały je werandy,
ogródki okolone parkanami przypominającymi
misterne koronki. Największe wrażenie robił teatr
z salą o powierzchni 800 metrów kwadratowych.
Obok niego wybudowano amfiteatr. Goście mieli
do wyboru rozliczne bufety, altanki, dyskretne
gabinety. Ale była „Rozkosz” jedynie przestrzenią, gdzie królowała prosta, niewyrafinowana
rozrywka. Nie było tu miejsca na spektakle
teatralne, ba! nie było tu też i tych białostoczan, którzy myśleli o prawdziwym teatrze.
Myśl o nim zrodziła się wśród grupy
polskiej inteligencji, która zaczęła się formować
pod koniec XIX wieku. Jej duchowym przywódcą został białostocki dziekan – ksiądz Wilhelm
Szwarc. Jego niepospolite umiejętności organizacyjne i niekwestionowany autorytet stały się
12

T

eatr „Rozkosz”. Około 1910 roku. Ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

zachętą do podejmowania inicjatyw społecznych.
Sprzyjały temu również zmieniające się realia
polityczne. Ale przede wszystkim, jak pisał Adam
Dobroński, w Białymstoku
na przekór staraniom władz carskich polskość
trwała jednak w domach, powracała w sprzyjających okolicznościach do życia publicznego, zwłaszcza po 1905 r., przybierała formę konspiracyjną.
Otuchy dodawała wiara katolicka, pamięć o bohaterach narodowych i sukcesach Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, poczucie rzeczywistej lub domniemanej wyższości kulturalnej1.

Właśnie to przekonanie doprowadziło
w 1905 roku do powstania w gronie polskiej
inteligencji zamysłu uczczenia 50. rocznicy
śmierci Adama Mickiewicza. Postanowiono uczcić ją inscenizacją fragmentów Pana
Tadeusza. Pomysłodawcą tego wydarzenia był
Witold Wieczorek, syn Wojciecha Wieczorka, dyrektora Wileńskiego Banku Ziemskiego.
Sam w tym przedstawieniu odegrał rolę księdza
Robaka. Tytułowa rola przypadła Witoldowi
Łuszczewskiemu, który już w niepodległej
Polsce został wiceprezydentem Białegostoku.
W Hrabiego wcielił się Zygmunt Różycki,
animator miejscowego życia teatralnego. Postać
generała Jana Henryka Dąbrowskiego przypadła nauczycielowi szkoły handlowej Marianowi
Korycińskiemu. W obsadzie tego przedstawienia był też Bolesław Szymański, który w latach
1919–1927 piastował urząd prezydenta miasta,
i jego siostra Eugenia. Pozostałe role żeńskie
przypadły pannom: Glińskim, Malinowskim,
1 A. Dobroński, Białystok historia miasta, Białystok 1998,
s. 92-93.

Dawidowskim, Lenczewskim i Nehring. Premiera widowiska odbyła się w listopadowy wieczór
w gmachu Resursy Obywatelskiej, który znajdował się na rogu ulicy Sienkiewicza i rynku.
Wszyscy uczestnicy zdali sobie sprawę, że w ten
chłodny, deszczowy wieczór stało się coś ważnego, niespotykanego dotąd w Białymstoku.
Podniosły nastrój sprawił, że postanowiono nie poprzestać na jednorazowej inscenizacji.
Tak zrodziła się myśl zawiązania organizacji
propagującej polską kulturę. Nazwano ją –
Towarzystwo Miłośników Sztuki Dramatycznej
i Muzycznej „Muza”. Podjęto zatem starania
u władz, aby urzeczywistnić ów zamysł. Trwały
one blisko dwa lata. Wreszcie 12 maja 1907 roku
„Muza”, po zatwierdzeniu statutu, mogła rozpocząć oficjalną działalność. W Resursie odbyła się
uroczysta inauguracja. Z jej przebiegu zanotowano, że Józefat Poliński napisał na tę okazję
okolicznościowy wiersz, który deklamował ze
„szczerością i prostotą” wobec wzruszonej publiczności. Poliński był fryzjerem. Jego „pierwszorzędny zakład” mieścił się przy ulicy Mikołajewskiej
20 (Sienkiewicza) w kamienicy Szachny Bucha.
Po jego śmierci w listopadzie 1912 roku we wspomnieniu o zmarłym pisano, że był „zapalonym
miłośnikiem sceny”, który inicjował wiele przedsięwzięć teatralnych. Występował, reżyserował,
a nawet napisał komedię w trzech aktach Golarze.
Wystawił to dziełko własnym sumptem, sprowadzając zawodowych aktorów z Grodna2. W „Muzie” utworzono trzy sekcje. Muzyczną objął
Ludomir Chmielewski. Był wykształconym muzykiem, organistą w białostockiej farze. Był też
nauczycielem muzyki w męskiej szkole handlowej
i jednocześnie kapelmistrzem w stacjonującym
2 „Gazeta Białostocka” 1912, nr 1, s. 9.
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nscenizacja Pana Tadeusza
Adama Mickiewicza. 1905 rok.
Ze zbiorów Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku

W

itold Wieczorek w kostiumie
teatralnym do jednego z przedstawień „Muzy”. Około 1907 roku.
Ze zbiorów Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku
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w Białymstoku 4. Mariampolskim Pułku
Huzarów. Chmielewski założył przy „Muzie”
60-osobowy chór mieszany i orkiestrę. Odczytami i spotkaniami literackimi zajął się Franciszek
Gliński, późniejszy założyciel i dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Sekcją teatralną kierował
Witold Wieczorek, mając do pomocy reżyserskiej
Zygmunta Wesołowskiego, który doświadczenie
sceniczne zdobywał w poznańskich teatrach3.
Szybko jednak władze rosyjskie na fali zaostrzenia polityki zakazały działalności „Muzy”. Jednak
jej znaczenie dla dalszego rozwoju polskiej kultury w Białymstoku było podstawowe. Wszystkie
następne inicjatywy zawsze odwoływały się do
pamiętnego wieczoru mickiewiczowskiego
z 1905 roku.
13 sierpnia 1915 roku w wyniku działań
wojennych Białystok został zajęty przez wojska
niemieckie. Okupanci, pomimo wprowadzenia
rygorów w stosunku do miejscowej ludności,
początkowo stosowali względnie łagodną politykę. Już w listopadzie pozwolono otworzyć
polskie szkoły. Wkrótce pojawił się problem ich
utrzymania. Postanowiono pozyskać fundusze
z przedstawień teatralnych. 9 stycznia 1916 roku
zorganizowano pierwsze amatorskie przedstawienie. Wystawiono niezbyt ambitne „komedyjki”
– Świdrykowski jedzie i Z rozpaczy. Dochód
z tego przedsięwzięcia wyniósł 495 rubli, dzięki
czemu 10 nauczycieli otrzymało miesięczne wynagrodzenie. Sukces zmobilizował grono działaczy, którzy spotkali się przy ulicy Fabrycznej 53
3 Zygmunt Wesołowski (1880-1931) – aktor. W latach
1904-1906 występował w Teatrze Polskim w Poznaniu.
Z zespołem teatru wyjeżdżał w sezonach letnich do Lublina i Krynicy. Następnie występował w Warszawie, a od
1924 roku w Krakowie: Za: www.encyklopediateatru.pl.

w domu państwa Różyckich. Byli wśród
nich: Konstanty Kosiński, Apolonia Srzedzińska,
Michał Motoszko, Stanisław Ostrowski i niestrudzony organizator życia teatralnego Zygmunt
Różycki. W efekcie tego i następnych spotkań
12 lutego 1916 roku powstało Towarzystwo
Dramatyczne „Pochodnia”. W jego statucie
w 5. paragrafie, zapisano, że ma ono zająć się
„szerzeniem zamiłowania do sztuki dramatycznej
i oświaty wśród najszerszych mas za pomocą odczytów popularnych, pogadanek, wycieczek krajobrazowych, przedstawień teatralnych, koncertów,
zabaw, urządzania bibliotek i czytelń, wydawania
szczegółowych sprawozdań ze swej działalności,
pism, broszur oraz tworzenia stypendiów szkolnych dla dzieci członków Towarzystwa”4. Pierwsze przedstawienie teatralne zespołu „Pochodni”
odbyło się już 13 lutego 1916 roku.
O życiu teatralnym w Białymstoku w latach
I wojny światowej pisał w „Echu Białostockim”
w 1934 roku jej redaktor i wydawca Antoni Faranowski. We wspomnieniach tych zanotował, że:
Niemcy odnosili się do energicznych zespołów
dramatycznych dosyć zimno. Węszono tam różne
nieprawomyślne historie i otaczano amatorów
bardzo „czułą” opieką. Raz po raz odbywały się
rewizje w lokalach związku i – oczywista rzecz –
żadnych obciążających dowodów nie znaleziono.
Po takich rewizjach pozostawała w lokalu
sekcji teatralnych istna ruina. Zniszczone dekoracje, podarte manuskrypty, zniszczony inwentarz…
Poza tym okupanci wywierali bardzo silną presję
na doborze repertuaru, konfiskując w sposób idiotyczny i niekulturalny wszelkie „podejrzane sztuki”.
4 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 2, s. 2.
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Przytacza ciekawe przykłady, opierając się
na książce Sammego Gronemanna, niemieckiego urzędnika wojskowego, który zajął się organizacją niemieckiego teatru5. Faranowski wspomina,
że Gronemann
stojąc na czele zespołu opracował […] raz długie
memorandum do właściwych władz, gdzie zarzucił
krótki plan swych zamierzeń teatralnych. Jako inauguracyjną sztukę proponował […] dramat Lessinga
Minna von Barnhelm6.
Tutejszy Stadthauptmann sztukę tę zatwierdził. Lecz gdy posłano tę decyzję do zatwierdzenia przełożonym władzom w Kownie – przyszła
odmowa: nie wolno! „Paradna” była motywacja tego
zakazu. Zdaniem kowieńskiego idioty okupacyjnego
Minna von Barnhelm jest zbyt poważną sztuką,
a ludność (jego autorytatywnym zdaniem) pragnie
komedyjek, chce się śmiać…

Incydent ten Faranowski podsumował
stwierdzeniem, że fakt ten doskonale ilustruje
stosunek okupantów do teatru. Faranowski,
skupiając się na działalności okupantów, marginalnie zaznacza, że w mieście działały też polskie
zespoły amatorskie. Pisał, że:
5 Sammy Gronemann (1875-1952) – pisarz i syjonista.
W latach I wojny światowej był urzędnikiem Ober-Ostu
w Kownie, Białymstoku i w Wilnie. Napisana w 1924
roku książka Hawdoloh i tatuaż. Wspomnienie wschodniej
sceny żydowskiej 1916-18 jest po części humorystycznym
przedstawieniem obrazu Europy Wschodniej, a szczególnie społeczności żydowskiej. Książkę ilustrował Magnus
Zeller.
6 Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) – jego
komedia Minna von Barnhelm or Soldatenglück (Minna
von Barnhelm, czyli żołnierska dola), napisana w 1763 r.,
uznawana jest za arcydzieło niemieckiego oświecenia.
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nie zważając na teatry amatorskie, Niemcy uruchomili w sali teatru „Palace” tzw. „Deutsches
Theater”. Miała to być reduta niemieckości
w Białymstoku… Tutejsi teatromani, którzy
byli spragnieni porządnej sztuki teatralnej,
pokładali wiele nadziei na ten oficjalny i korzystający z subwencji teatr, licząc na jego wysoki
poziom artystyczny. Srodze się jednak zawiedli. „Deutsches Theater” (dyrektorem jego był
D. Steer) nic nowego do tutejszego ówczesnego życia kulturalnego nie wniósł. Grano
przeważnie same szmiry, kicze patriotyczne
i historyczne o żadnej wartości artystycznej.
Dla odmiany grano również wulgarne operetki,
które u znawców budziły niesmak. Teatr niemiecki w Białymstoku cierpiał na dwie bolączki.
Pierwsza z nich to właśnie ów brak repertuaru.
Materiału aktorskiego (i to doskonałego) było
w bród, lecz różnym sztuczydłom brakło ręki
wytrawnego reżysera.
Drugą bolączką – która zresztą i dziś jest
bardzo, a bardzo aktualna – było skandaliczne,
niekulturalne zachowanie się publiczności w teatrze. Wszyscy zachowywali się hałaśliwie, arogancko, zajmowali nie swoje miejsca, popychali,
kłócili się itd. Stan taki szczególnie raził zdyscyplinowanych i przywykłych do porządku Niemców.
„Grozę” sytuacji powiększały jeszcze sprowadzone do teatru przez rodziców dzieciaki, które już
w ogóle urządzały niepohamowane brewerie…
Biedni Niemcy wylewali w „Bialystoker Zeitung”
całe kubły żółci na tutejszą publiczność za jej
nienależyte zachowanie w teatrze…

Przytaczał też Faranowski za Gronemannem opis kuriozalnego wystawienia w teatrze
„Palace” Hamleta. Pisał:

B

udynek teatru „Palace”.
1916 rok. Ze zbiorów
Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku

Miało się w teatrze odbyć uroczyste przedstawienie szekspirowskiego Hamleta. Imprezę tę
poprzedzała szumna reklama podkreślająca talent artystów i nieśmiertelne walory Szekspira.
Na przedstawieniu zeszła się elita tutejszego
ówczesnego świata cywilnego i wojskowego.
Z naprężeniem czekano na podniesienie kurtyny i rozwinięcie akcji. I rzeczywiście – to, co
widzowie ujrzeli, było godne uwagi. W granej
transkrypcji scenicznej Hamleta nie było w ogóle
– Hamleta. Okazało się, że Hamlet, to nie
książę Danii, lecz – talmudysta żydowski.
Król szekspirowski był tu – cadykiem, a Polonius „badchenem”, czyli wesołkiem na ślubach żydowskich.
Ogólne zaciekawienie budziła okoliczność,
jak „genialny” zespół da sobie radę z urządzeniem
– w ramach tego przedstawienia napisanego przez

Szekspira – spektaklu teatralnego. Przecież nie
wypadało wystawić czegoś podobnego w Hamlecie – talmudyście. Reżyser poradził sobie jednak
znakomicie. Wyprawiono w ramach zmienionego
Hamleta wesele cadyka z wdową jego poprzednika, a „badchen” śpiewał kuplety i „magid”,
czyli kaznodzieja palnął sobie mówkę itd.
Po takim przedstawieniu widzowie wyszli
po obejrzeniu tragedii Szekspira w białostockiej
oprawie bardzo – ubawieni…

Opisał też mało znany białostocki epizod
z biografii znanego pisarza Arnolda Zweiga.
Był on tu w czasie okupacji niemieckiej jako feldfebel przydzielony do armii niemieckiej. Był to
szpakowaty jegomość o odstających uszach i mądrych, zawsze uśmiechniętych oczach. Arnold
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Zweig miał w Białymstoku zabawną przygodę.
Istniał tu pewien amatorski teatr wojskowy.
Prócz przedstawień teatralnych urządzano tam
uroczyste rocznice, jubileusze i inne „galówki”.
Pewnego razu postanowiono wystawić, z okazji
wyjazdu ogólnie lubianego leutnanta Frentza,
sztukę Fryderyka Schillera pn. Don Carlos.
Wielkie trudności były przy obsadzeniu
ról kobiecych, wobec tego, że kobiet w pułku
nie było (przynajmniej oficjalnie…). I trzeba
trafu, że los zagrania roli królowej w Don Carlos
przypadł właśnie Arnoldowi Zweigowi.
Początkowo Zweig nie chciał przyjmować
tej osobliwej misji. Jednakże węsząc tu doskonałą
gratkę do ubawienia się – postanowił Zweig rolę
tę pomimo wszystko zagrać.
Przedstawienie Don Carlosa wypadło
nadspodziewanie okazale i udanie. Naoczni
świadkowie opowiadają, że Arnold Zweig
w kobiecej roli królowej wyglądał wprost uwodzicielsko. Ponieważ fakt ten, że Zweig gra
rolę kobiety trzymano w tajemnicy, widzowie,
nie zdając sobie sprawy z całego komizmu
wytworzonej sytuacji, udawali się za kulisami,
by powinszować uroczej artystce – Arnoldowi
Zweigowi i w międzyczasie z „nią” poflirtować…
Może ta białostocka historyjka Zweigowska będzie kiedyś cennym przyczynkiem dla
przyszłego biografa Arnolda Zweiga…

Z ironią pisał Faranowski o popularności
niemieckiego teatru w Białymstoku:
Przy tych wszystkich jednak przywarach i biedach teatru w czasie okupacji cieszył się on niebywałym powodzeniem. Przyczyna tego stanu
jest bardzo zwykła i prozaiczna. Otóż każdy bilet
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teatralny stanowił dla jego właściciela legitymującą
go przepustkę zezwalającą na przejście ulicą o pół
godziny po Polizeistunde…7
I tym w pewnej mierze trzeba wytłumaczyć
powodzenie teatru. Bywały nawet wypadki, że
kupowano bilety teatralne i nie chodzono na przedstawienia, gdyż chciano tylko korzystać z „półgodzinowego przywileju”. Dlatego też teatr często
świecił pustkami, podczas gdy kasa teatru wykazywała – kompletną wyprzedaż…

Pisał też Faranowski o żydowskim życiu
kulturalnym. Najwięcej uwagi poświęcił Towarzystwu „Jidiszer Kunst” („Sztuka Żydowska”).
Pisał, że:
zostało założone jeszcze w czasach carskich,
lecz dopiero w r. 1915 nabrało rumieńców życia…
„Jidiszer Kunst” dzieliło się na sekcje. Wokalno-muzyczna sekcja składała się z chóru mieszanego
(60 osób), mająca w swym repertuarze dzieła
klasyczne. W sekcji tej zdobyli duży rozgłos następujący pp.: Grochowski, Reznik, Miszondzik,
Kuperman, Grynhauz, Kapłan i inni. Sekcją
dramatyczną kierował Jakub Pat (obecnie jeden
z przywódców „Bundu” w Polsce, mieszka
w Warszawie)8.
Amatorzy dramatyczni mieli często dosyć
wielkie ambicje i imali się poważnego repertuaru.
Duże powodzenie w „Jidiszer Kunst” miały też tzw.
wieczory familijne i odczytywane „żywe gazety”.
7 Godzina policyjna obowiązywała od 22.00. Bilet
teatralny upoważniał do przebywania na ulicach do
godziny 24.00.

8 Jakub Pat (1890-1966) – pisarz, publicysta i pedagog. Działacz socjalistycznego żydowskiego ruchu
robotniczego.

Ten ostatni pomysł narodził się pono w Białymstoku i wszystkie inne miasta miały go podobno
u nas wypożyczyć. Kierownikami Towarzystwa
„Jidiszer Kunst” byli: P. Kapłan (prezes), J. Pat
(sekretarz), Gapt, Wysocki, Grochowski, Litmanowicz, Bacer, Pławskin i inni9.

Teatralny Białystok
1919 – 1920
Ostatnie miesiące 1918 roku zapowiadały
oczekiwany kres wojny. Uznany za jej symboliczny
koniec dzień 11 listopada przyniósł też niepodległość Polsce. W Białymstoku entuzjazm trwał
jednak zaledwie cztery dni. Na mocy tak zwanej
„umowy kowieńskiej” miasto stało się kluczowym
punktem strefy, od której na wschód znajdowało
się jeszcze ponad 600 tysięcy żołnierzy pokonanej
armii niemieckiej. W mieście panowały zmienne
nastroje. Niemniej członkowie teatru „Pochodni”
na 26 grudnia 1918 roku przygotowali premierę
Zemsty Aleksandra Fredry. Odbyła się ona
w teatrze „Palace”.
Dopiero 19 lutego 1919 roku do Białegostoku wkroczyły wojska polskie. Uroczyste
przekazanie władzy w mieście odbyło się 22 lutego. Po uroczystościach na Rynku Kościuszki,
wieczorem, w teatrze „Palace” „Pochodnia” ponownie wystawiła Zemstę. Wydaje się, że wybór
sztuki nie był przypadkowy. Oprócz niekwestionowanej wartości fredrowskiej komedii, znaczący
okazał się końcowy apel o zgodę. Bowiem już
9 „Echo Białostockie” 1934, nr 326, s. 4; nr 328, s. 4.

nawet w dniu uroczystego przejęcia Białegostoku przez władze polskie, zauważyć można było
pierwsze symptomy podziałów wśród, uważanego dotąd za monolit, polskiego środowiska.
W sierpniu 1919 roku dało się już zauważyć
otwarty konflikt, który doprowadził do rozłamu
w tak zwanym Polskim Komitecie, który był
główną siłą przed zbliżającymi się pierwszymi
w niepodległej Polsce wyborami samorządowymi
w Białymstoku.
W kwietniu 1919 roku członkowie „Pochodni”, z uwagi na całkowicie zmienione realia, postanowili, że „Pochodnia” winna całą uwagę zwrócić
na „szerzenie sztuki dramatycznej i w tym kierunku ma również wielkie pole do działania”. Wśród
najważniejszych pól wymieniano kształcenie
aktorów, utworzenie biblioteki teatralnej, założenie magazynu kostiumów, no i oczywiście
budowę własnego teatru”10. O tym ostatnim
w zubożałym Białymstoku można było jedynie
pomarzyć. Zespół „Pochodni” występował więc
w prowizorycznym, przypadkowym lokalu Teatru
Polskiego, który mieścił się w budynku „starej
poczty” przy ulicy Warszawskiej 13.
Tymczasem rozmaite formy aktywności
teatralnej powstawały przy różnych, często niezwiązanych ze sztuką dramatyczną inicjatywach.
Było to zjawisko charakterystyczne dla pierwszych lat niepodległości. W ten sposób starano
się podkreślić polski bądź żydowski charakter
tych przedsięwzięć. W marcu 1919 roku powstał
Związek Zawodowy Pracowników Rzemiosła
Szewskiego w Białymstoku. Jego prezesem
został Roman Samitowski, właściciel renomowanego magazynu obuwniczego, który od lat
10 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 2, s. 2.
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fisz teatralny przedstawienia Zemsta za mur graniczny Aleksandra Fredry
z 26 grudnia 1918 roku. Ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

angażował się różne działania oświatowe i społeczne. Jego zastępcą zaś mecenas Władysław
Olszyński, z powodzeniem zajmujący się
dziennikarstwem i tworzący w młodopolskiej
manierze poezje. W kwietniu 1919 roku Związek własnym staraniem wystawił w teatrze
„Palace” farsę Zygmunta Przybylskiego Wicek
i Wacek11. Amatorskie życie teatralne powstawało też w tym czasie w środowisku wojskowym.
Wiosną 1919 roku z inicjatywy gen. Władysława
Wejtki12 zorganizowany został wieczór żołnierski, którego główny punkt stanowiło amatorskie
przedstawienie „komedyjki” Stanisława Dobrzańskiego Podejrzana osoba13. Wśród licznych grup
teatralnych znaleźli się też harcerze. 8 lipca 1919
roku w teatrze „Palace” wystąpił zespół teatralny
żeńskiej drużyny harcerskiej im. Emilii Plater.
Wystawiono między innymi jednoaktówkę białostockiej autorki, członkini „Pochodni” – Reny
Ruszczewskiej14 – Zawrotne drogi, która, jak
podawano na afiszach, opowiadała „o dziejach
młodzieży polskiej na obczyźnie w roku 1917”15.
Przedstawienia teatralne towarzyszyły też z reguły akcjom charytatywnym, urządzanym na rzecz
pomocy dzieciom z najuboższych rodzin i dla
żołnierzy. Podkreślany był wyraźny podział na
11 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 11, s. 4.

12 Władysław Wejtko (1859-1933) – od grudnia 1918 r.
do maja 1919 r. był dowódcą „wszystkich formacji samoobrony krajowej Litwy i Białorusi oraz wszelkich innych
polskich oddziałów wojskowych, milicyjnych na terenie
Litwy i Białorusi”, za: W. Wejtko, Samoobrona Litwy
i Białorusi: szkic historyczny, Wilno 1930, s. 30.
13 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 12, s. 3.

14 Irena [Rena] Ruszczewska (1901-1965) – poetka
i aktorka. Jej obszerny biogram w: A. C. Dobroński,
J. Szczygieł-Rogowska, Białostoczanie lat 20-tych, lat
30-tych, Białystok 2007, s. 113-125.
15 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 75, s. 4.

„chrześcijańskie” i żydowskie przedsięwzięcia.
Jako przykład, który zbulwersował opinię, podawano jedno z takich przedstawień, dochód
z którego przeznaczony był na niesienie pomocy
najuboższym polskim rodzinom. Krytyczne uwagi
dotyczyły bufetu zorganizowanego przy okazji
spektaklu. Informowano, że „należałoby w czasie
polskich przedstawień na cele dobroczynne poruczać urządzanie bufetu bezpośrednio z ramienia inicjatorów swoim ludziom”16. Ten konflikt
polsko-żydowski na niwie teatralnej tlił się.
W połowie września 1919 roku jako skandal
potraktowano wywieszenie w mieście afiszy żydowskiej sztuki Salomona Kustina Msza żałobna po spekulacji. Afisz utrzymany był w stylistyce
klepsydry. „Przechodnie Polacy – katolicy zwrócili
uwagę na ten dziwny tytuł, obrażający w wysokim
stopniu ich uczucia religijne”. Kilku białostoczan,
określonych jako „masy pobożne”, zwróciło się
z prośbą o interwencję do uznawanego za lokalny
autorytet posła, dyrektora gimnazjum męskiego
ks. dr. Stanisława Hałki. Po jego interwencji afisze
zostały usunięte17. Sprawa polskości teatru, a zarazem samego miasta, wywoływała duże emocje.
Po wystawieniu przez Towarzystwo Teatr Polski
w grudniu 1919 roku trzech mało istotnych
repertuarowo jednoaktówek, podpisujący się
pseudonimem Virago recenzent pisał, że „smutny zaiste objaw trzeba skonstatować, iż w polskim mieście Białymstoku nie sposób powtórzyć
chociażby najlepszą sztukę, gdyż teatr będzie
świecił pustkami wtenczas kiedy w tym samym
polskim mieście truppa żydowska święci zwykle
triumfy”18. Źródłem konfliktu był też teatr
16 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 15, s. 4.

17 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 133, s. 3-4.
18 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 1, s. 3.
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rogram teatralny „Pochodni” z 26 października 1919 roku.
Ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

„Palace”. Po premierze w październiku sztuki
Mieczysława Fijałkowskiego Pan poseł, pomimo
udanego przedstawienia, narzekano na długie,
trwające 30–40 minut przerwy, podczas których
zmieniano dekoracje. Winą obciążano dyrektora
teatru Chaima Gurwicza, „który podnosząc systematycznie cenę wynajmu sali, nie myśli wcale
o wprowadzeniu niezbędnych ulepszeń”19. Trzeba
było również odwołać ponowne wystawienie tej
sztuki, bo Gurwicz oddał salę teatru „Palace”
teatrowi żydowskiemu20. O tych zatargach pisał
też Benedykt Filipowicz, zauważając, że aby teatr
polski mógł normalnie funkcjonować, musi mieć
własny budynek, bo „takim budynkiem nie jest
teatr »Palace« – jak obecnie – nieogrzewany raczej
odstrasza od uczęszczania na widowiska teatralne,
aniżeli do nich przyciąga. Jest on także za drogi”21.
Wtórował mu Jerzy Szczerski, który pisał, że „teatr »Palace« jest udzielany nam przez p. Hurwicza
[Gurwicza] jakoby z łaski, gdyż tylko w niedziele
niezajęte przez kogo bądź”. Jako przykład podawał przedstawienie sztuki Andrzeja Niemojewskiego Familia. Gurwicz w dniu premiery
poinformował Szczerskiego, że przez kilka
następnych niedziel „teatr będzie zajęty przez
kabarety i walki zapaśnicze”, w związku z tym
nie może wynająć sali22.
Jednocześnie z powodu braku odpowiedniej
sali Białystok zaczął być omijany przez objazdowe zespoły teatralne. „Dziennik Białostocki”
zauważał, że przed 1915 rokiem miasto często
odwiedzała „ta lub owa trupa dramatyczna”.
W 1919 roku sytuacja uległa zmianie. Redakcja
19 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 151, s. 3.

20 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 159, s. 3.
21 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 165, s. 3.
22 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 169, s. 2.
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zadawała retoryczne pytanie: „Dlaczegoż omijacie
panowie nasz Białystok? Co mu wyrobiło opinię zapadłej prowincji, skąd nań taka niełaska
dzieci Terpsychory, Melpomeny, Kaljopy, Klio
i innych?”23. Te pierwsze miesiące niepodległości
wypełnione były entuzjazmem. Pomimo ogromnych trudności w życiu codziennym białostoczanie dużo uwagi poświęcali właśnie teatrowi.
W tym duchu w kwietniu 1919 roku wypowiedział się na łamach „Dziennika Białostockiego”
autor podpisujący, się inicjałem W.K. Występując
w imieniu skupionego wokół „Dziennika Białostockiego” i „Pochodni” środowiska inteligencji
polskiej, sformułował swoisty manifest, w którym
ukazywał rolę teatru w Białymstoku. Pisał:
Narzekamy na brak ludzi uzdolnionych do pracy
społecznej. Biadamy nad naszą nieudolnością
w zakresie pracy organizacyjnej. Organizacje
o celach kulturalno-społecznych pędzą swój
żywot w warunkach bardzo ciężkich. W naszym
życiu zbiorowym obserwować możemy dużo
przejawów, które zmuszają poddać w wątpliwość
nasze wyrobienie społeczne. Jedną z cech ujemnych społeczeństwa naszego jest brak zrozumienia doniosłości pracy zbiorowej. A przecież tylko
dzięki uzgodnieniu wysiłków intelektualnych,
zharmonizowaniu uczuć pojedynczych jednostek
wchodzących w skład pewnej organizacji, możliwą
jest praca wydajna.

Autor apelował o większe zrozumienie
potrzeb i tworzenie „atmosfery życzliwości”,
nazywając działalność zbiorową „zlepieńcem
społecznym”. Stwierdzał, że obowiązkiem „ludzi
23 „Dziennik Białostocki”, 1919, nr 73, s. 3.
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uspołecznionych” jest powoływanie i utrzymywanie instytucji zajmujących się kulturą. Zaznaczał,
że „do takich instytucji potrzebnych należy niewątpliwie »Pochodnia«”. Zauważał, że tak, jak
w 1916 roku szeroki zakres działania „Pochodni”
był konieczny z racji okupacyjnych warunków,
tak, po odzyskaniu niepodległości i powstawaniu
innych instytucji zajmujących się różnymi dziedzinami kultury, zakres działania Towarzystwa
powinien ulec zmianie. Stwierdzał, że „obecnym
zadaniem winno być szerzenie zamiłowania do
teatru”. Dalej autor określał potrzeby, ale też
i oczekiwania społeczne w sprawie białostockiego
teatru. Pisał, że „istnienie towarzystwa dramatycznego w naszym mieście jest jednym z czynników
rozwoju kulturalnego, który był bezwzględnie
tamowany przez rząd rosyjski”. Zaznaczał przy
tym, że pojawienie się innych form animacji życia
teatralnego może przeszkadzać „Pochodni”, wobec
tego dostrzegał potrzebę zespolenia wszystkich
inicjatyw, formułując swój wniosek, iż „z punktu
widzenia ekonomii sił ludzkich jest to zjawisko
niepożądane. Zjawisko to da się wytłumaczyć
rozpędem pewnych organizacji, które siłą rzeczy
zostały zmuszone do pełnienia różnych funkcji
tymczasowo”. Upatrywał on w „Pochodni”
owego „zlepieńca społecznego”. Postulował więc,
że „celem »Pochodni« winno być otworzenie
stałego teatru i w tym względzie żadna instytucja,
co w wolnych chwilach od wykonywania licznych
zadań para się teatrem, wyręczyć towarzystwa
dramatycznego nie będzie mogła i przypuszczalnie nie będzie chciała”24. Istotnym wydarzeniem
w życiu Białegostoku okazały się obchody święta
3 Maja. Uroczystości nie mogły odbyć się bez
24 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 20, s. 3.

przedstawień teatralnych. Niestety, nie podano,
kto przygotował te inscenizacje. Pierwsza odbyła
się w sali kina „Apollo” przy ulicy Sienkiewicza.
Było to „przedstawienie dla najmłodszej Polski
– uczni i uczennic szkół, ku uciesze a zbudowaniu nieletniej publiczności”. Wieczorem w teatrze „Palace” wystawiono dwie jednoaktówki
„o treści i nastroju odpowiednich do chwili”25.
Autorką jednej z nich była wspominana już
Rena Ruszczewska. Przy okazji obchodów pojawił się też sformułowany wniosek, dotyczący
budowy teatru w Białymstoku. Stało się to za
sprawą inicjatywy, którą wysunął Komitet
Obchodu 3 Maja. Wraz z nazwaniem części
Zwierzyńca parkiem 3 Maja przedstawiono
ambitny projekt, aby wokół niego zostały zlokalizowane rozmaite obiekty służące kulturze
i rekreacji. Wśród nich wymieniono też gmach
teatru26. W „Dzienniku Białostockim” podnoszono często kwestię konieczności funkcjonowania
w Białymstoku stałego teatru. Pisano: „Jak bardzo
potrzebny i pożądany jest teatr polski w naszym
mieście, dowodzą tego przedstawienia krotochwilne, dołączone do programu kinematografu
»Modern«. Publiczność przybywa na nie chętniej
aniżeli na obrazy, nawet często sensacyjne i bawi
się doskonale. […] Albowiem publiczność nasza
łaknie żywego słowa polskiego ze sceny i po całodziennej pracy pragnie rozrywki”27. Apelowano
więc do właścicieli kinematografów, aby zapraszali
małe zespoły teatralne, co w pewnym stopniu
zrekompensować może brak stałego teatru polskiego w Białymstoku.
25 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 25, s. 3.

26 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 22, s. 4.

27   „Dziennik Białostocki” 1919, nr 93, s. 3-4.

Od „Pochodni”
do Teatru Polskiego
Tymczasem, po dużym ożywieniu w pierwszych miesiącach niepodległości, wyraźny kryzys
zaczął opanowywać „Pochodnię”. Próbowano
zaradzić temu, wybierając nowy zarząd Towarzystwa 11 maja 1919 roku. Prezesem został Marian
Dederko, Felicja Ruszczewska została wiceprezesem. Resztę zarządu stanowili: Hubert Kamiński
– sekretarz, Stanisław Kitszel – skarbnik oraz
członkowie – Eugenia Szymulska i Jan Knaup.
Kandydatami do zarządu zostali – K. Kołpak
i Stanisław Olszewski. W komisji rewizyjnej
znaleźli się: W. Ancypo, Stanisław Homan
i L. Malesiński28.
Zanotowano sukces wyreżyserowanej przez
Różyckiego komedii Michała Bałuckiego Radcy
pana radcy, stwierdzając, że „można przypuszczać,
że komedia ściągnie dużo publiczności, gdyż
śmiech jak na nasze czasy jest rzeczą rzadką,
a zawsze dobrą”29. Recenzja z tego przedstawienia
oddaje atmosferę tamtego czasu, wypełnionego
oczekiwaniem ważnych wydarzeń kulturalnych.
Recenzent pisał: „Szedłem do teatru w przekonaniu, że będę na przedstawieniu amatorskim,
które krytyk zazwyczaj chwali, darząc amatorów
konwenansowymi komplementami”. Tymczasem,
jego zdaniem, nic z amatorszczyzny na scenie
nie prezentowano. Z obsady wyróżniał grę Jana
Knaupa, której „mógłby pozazdrościć niejeden
aktor zawodowy”. Za „ozdobę sceny prawdziwej”
28 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 33, s. 4.

29 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 40, s. 4.
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– nie amatorskiej – uznał pannę Bolestównę.
O grze Szymulskiej stwierdzał, że „to tylko
zarzucić można, że nie była ani tak niemłodą,
ani tak mało piękną, jak mówi egzemplarz sztuki”.
Chwalił grę Różyckiego, Różyckiej i Kitszela,
dodając, że reżyseria Różyckiego „była bez zarzutu”30. Za kolejny sukces uznano wystawienie
9 czerwca 1919 roku Nocy listopadowej Stanisława Wyspiańskiego. Jednak bardzo krytycznie
oceniono publiczność, która „wykazała swoim
zachowaniem się bardzo niski stan kultury umysłowej i ogromnie małe zrozumienie sztuki”31.
Niestety, po tych udanych przedstawieniach
w sierpniu 1919 roku pojawiły się duże trudności
w funkcjonowaniu „Pochodni”. „Dziennik Białostocki” informował, że skład zarządu, do którego
weszły osoby występujące w przedstawieniach,
„oddane sztuce dramatycznej”, dawały gwarancję
powodzenia w pracy Towarzystwa. „Niestety,
nadzieje zostały srodze zawiedzione: o działalności »Pochodni« nie słychać obecnie wcale.
Smutne, ale prawdziwe”32. Tymczasem część
członków „Pochodni” zaangażowała się w utworzenie nowej organizacji – Towarzystwa Teatru
Polskiego. W drugiej połowie września ogłoszono, że powstał już tymczasowy zarząd Towarzystwa w składzie: Jarosław Sztachelski, Zygmunt
Różycki i Jan Knaup33. „Pochodnia” powoli
przestawała istnieć.
21 października odbyło się w hotelu „Ritz”
zebranie likwidacyjne upadającego Towarzystwa.
Z 48 członków „Pochodni” przybyły 22 osoby.
Z braku kworum postanowiono przełożyć

J

an Knaup. Około 1919 roku. Ze zbiorów
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

30 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 42, s. 4.

31 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 54, s. 4.

32 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 112, s. 4.
33 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 138, s. 3.
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ygmunt Różycki. Około 1919 roku. Ze zbiorów
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

zebranie na inny termin. Ustalono jednak, że komisja w składzie: Jan Knaup, Albin Brzostowski,
Stanisław Olszewski, Eugenia Szymulska i Jarosław Sztachelski sporządzi inwentaryzację
majątku organizacji oraz sporządzi bilans34.
Ostatecznie 24 stycznia 1920 roku odbyło się
likwidacyjne zebranie Polskiego Towarzystwa
Dramatycznego „Pochodnia” w Białymstoku,
na które przyszło zaledwie 14 członków. Przewodniczył mu Marian Dederko. Sekretarzem
zebrania był Stanisław Kitszel, który zajmował
się finansami Towarzystwa. Zgodnie z ustaleniami dokonano rozdzielenia majątku „Pochodni”.
Bibliotekę przejęło Koło Polek. Długi przejął
Teatr Polski, który stał się też artystyczno-społeczną kontynuacją „Pochodni”. Na zakończenie
zebrania Dederko „wyraził podziękowanie założycielom »Pochodni« za stworzenie tej placówki w ciężkich dla społeczeństwa polskiego
czasach”35. W ten sposób zakończyło się przekształcanie „Pochodni” w Towarzystwo Teatr
Polski w Białymstoku.
Dyrektorem Teatru Polskiego, który miał
swoją siedzibę przy Warszawskiej 13, został
Marian Dederko. Teatralną administrację prowadził Jan Knaup. Za reżyserię odpowiedzialni
byli Zygmunt Różycki, Jerzy Sztachelski i Jerzy
Szczerski, który, jak sam o sobie pisał, „od roku
1901-go, pracując na deskach scenicznych dorywczo, zaś w latach 1915–1918 w Rosji prowadząc teatr zawodowo – nauczył się rygoru tak
niezbędnego w poważnej instytucji w ogóle,
a w teatrze zawodowym w szczególności”. Pierwsze przedstawienia Teatru nie spotkały się z przychylnym przyjęciem. Tak było z wystawionym
34 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 165, s. 3.

35 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 20, s. 3.

w styczniu tekstem Piotra Choynowskiego Ruchome piaski. Na łamach „Dziennika Białostockiego”
skrytykował ostro to przedsięwzięcie Benedykt
Filipowicz. Pisał on: „Nie mogę powstrzymać
się od pytania: po co sztukę tę grają amatorowie w Białymstoku?”. Krytykował też samą
treść utworu, określając ją jako niemoralną.
Dodawał, że „sztuka taka nie powinna być grana
w mieście, w którym teatr powinien korzenić
miłość ojczyzny, znajomość dziejów ojczystych
i literatury, umożliwiać, kształcić – nie zaś
demoralizować”36. Nie lepiej było, gdy 1 lutego
1920 roku wystawiono w „Palace” Gwałtu, co
się dzieje! Aleksandra Fredry. Tytuł pospiesznie
przygotowanego przedstawienia sprowokował
Mariana Dederkę do anegdoty. Dyrektor teatru,
widząc nieudane przedstawienie, miał je skwitować okrzykiem: „Gwałtu, co wy robicie!”37. Jednocześnie tłumaczył, że cały zespół miał zbyt mało
czasu na przygotowanie przedstawienia, a zawirowania organizacyjne wokół teatru też nie sprzyjały
pracy. Jednak kolejne propozycje Teatru również
budziły krytyczne uwagi. Ostro skrytykowane
zostało galowe przedstawienie zorganizowane
z okazji imienin Józefa Piłsudskiego. 21 marca
wystawiono Jesiennym wieczorem Gabrieli Zapolskiej i Sędziów Stanisława Wyspiańskiego.
Benedykt Filipowicz pisał, że „zapowiedź przedstawienia galowego wymaga czegoś, czego Białystok w dobie obecnej dać nie może, a przede
wszystkim stroju galowego, którego przeważna
część mieszkańców nie posiada”. Krytykował
też repertuar. Sztukę Zapolskiej określił mianem nudnej. O drugiej inscenizacji napisał, że
„Sędziowie to chory utwór poety wielkiego, lecz
36 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 15, s.3.

37 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 27, s. 4.
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chorego”. O grze aktorów wspomniał tak: „jeżeli
gra artystów amatorów spotyka się z zarzutami
– to nie ich wina, że nie są wielkimi artystami
Teatru Wielkiego w Warszawie”38.
Po tych niepochlebnych recenzjach, które
pojawiły się po raz pierwszy w historii amatorskich przedstawień w Białymstoku, widać
było narastający kryzys w zespole Teatru Polskiego. Objawił się on w całości, gdy 11 kwietnia
1920 roku w „Dzienniku Białostockim” ukazał
się list otwarty Jerzego Szczerskiego datowany
na 10 kwietnia i skierowany do dyrektora Teatru
Polskiego Mariana Dederki. Szczerski opisał
w nim pokrótce swoją artystyczną drogę. Skupił się jednak na swej pracy w Teatrze Polskim,
pisząc: „Po powrocie do Białegostoku wespół
z pp. Zygmuntem Różyckim i Janem Knaupem
zacząłem pracować nad stworzeniem poważnej
instytucji teatralnej, odpowiadającej na razie choć
w części teatrowi zawodowemu. Po pewnych
trudnościach udało się to nam: teatr zaczął funkcjonować i stopniowo się rozwijać”. Wspominał o zasadach, nazywając je „rygorami”, które
w teatrze uznawał za podstawowe. Stwierdzał,
że część zespołu tego nie akceptowała. Pisał,
że „z jednej strony chcieli być zawodowcami,
pobierając gażę, z drugiej zaś strony nie chcieli
poddać się […] elementarnym zasadom zawodowego teatru, twierdząc, że tak nie powinno
się traktować amatorów”. Zaczęły na tym tle
powstawać ostre nieporozumienia. Iskrą zapalną
okazała się recenzja z nieudanego przedstawienia
Żabusi Gabrieli Zapolskiej, które reżyserował
Różycki. Szczerskiego oskarżono, że to on, ukrywając się pod pseudonimem „Widz”, napisał
tę nieprzychylną recenzję. Pomimo zapewnień
38 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 71, s. 4.
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Szczerskiego, że nie on był autorem, zespół,
który pod jego reżyserią miał przygotować kolejną sztukę Zapolskiej Tamten, odmówił współpracy z reżyserem. Urażony Szczerski, kończąc
swój list, ogłosił rezygnację z dalszej pracy
w Teatrze Polskim39.
Zygmunt Różycki, po ustąpieniu Szczerskiego, rozpoczął próby sztuki Henryka Zbierzchowskiego Małżeństwo Loli. Z teatru dochodziły
wieści, że praca nad nową premierą „idzie bardzo
dobrze i rokuje wielkie powodzenie”. Ale recenzja
po premierze utrzymana była w umiarkowanym
tonie. Recenzent podpisany „Życzliwy Widz”
najpierw stwierdził, że sztuka „grana była bardzo
dobrze”, ale następnie skrytykował większość
występujących aktorów. O Różyckim złośliwie
napisał, że ten „robił, co mógł”. Na domiar złego
zawiodła publiczność. Na wypełnionej zazwyczaj
widowni „bardzo wiele miejsc świeciło pustkami”40.
Na początku 1921 roku działalność Teatru
Polskiego prawie zamarła. Białostocką scenę
teatralną zdominowały inne zespoły, wśród których na pierwszy plan wysunął się Teatr Polski,
działający przy utworzonym w początkach 1921
roku Dowództwie Okręgu Generalnego (DOG)
w Białymstoku. Gdy po kilku miesiącach „cywilny” Teatr Polski podjął działalność, wywołał tym
samym pewne zdezorientowanie. Publiczność
bowiem nie zorientowała się, który zespół aktualnie występuje. „Dziennik Białostocki” informował,
że „występujący obecnie w sali »Palace« Teatr Polski nie jest identyczny z występującym poprzednio
Teatrem Wojskowym pod dyrekcją p. [Kazimierza]
Berońskiego, lecz zespołem amatorskim”41.
39 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 85, s. 3-4.

40 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 93, s. 3-4.
41 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 59, s. 5.

Po chwilowym ożywieniu Teatr Polski
ponownie popadł w kryzys. 16 lipca 1921 roku
w mieszkaniu Jana Knaupa odbyło się zebranie
członków Towarzystwa Teatr Polski. Uznano,
że „Towarzystwo w chwili obecnej prosperować
należycie o własnych siłach nie może, wobec
czego postanowiono połączyć się z Towarzystwem Gimnastycznym »Sokół«, przekazując
mu cały posiadany przez Towarzystwo majątek.
Połączenie to (zlanie się) dwóch towarzystw
przedstawiać się będzie w sposób następujący.
Towarzystwo »Sokół« otrzymuje cały majątek
Teatru Polskiego na własność, jednocześnie
tworzy sekcję, która kontynuuje pracę Teatru
Polskiego i poprzedniczki tegoż »Pochodni«42.
Wybór „Sokoła” jako sukcesora Teatru nie był
przypadkowy, bo już w styczniu 1921 roku informowano, że działające w Białymstoku Koło
Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej,
rozwiązując się, postanowiło „własność Koła –
dekoracje [teatralne – A.L.] byłej »Muzy«, które
zostały wypożyczone Towarzystwu »Pochodnia«,
[przekazać – A.L.] Polskiemu Towarzystwu
Gimnastycznemu »Sokół« w Białymstoku”43.
Alians z „Sokołem” nie przyniósł Teatrowi spodziewanego powodzenia. W związku z tym na
początku stycznia 1922 roku dawni członkowie
Towarzystwa Teatr Polski postanowili powołać
Towarzystwo Teatru Popularnego. Jego założyciele informowali, że nowa organizacja teatralna
„ma na celu krzewienie wśród społeczeństwa
zamiłowania do sztuki i dania możności jak najszerszym warstwom społeczeństwa zapoznanie
się ze sceny z pięknym słowem polskim. Mamy
nadzieję, że społeczeństwo poprze tę tak ważną
42 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 158, s. 3.

43 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 8, s. 2.

placówkę kulturalną w Białymstoku”44. Z okazji
uroczystej inauguracji działalności nowego Towarzystwa, która odbyła się 5 lutego 1922 roku,
ponownie odwoływano się do historii wspominając „Muzę”, „Pochodnię” i Teatr Polski. Podkreślano też, że „Białystok – jako miasto wojewódzkie,
wielki centr administracyjny i przemysłowy – nie
powinien nadal pozostawać bez teatru, a w dużej
mierze zależy to od samego społeczeństwa.
Początek zrobiony, dobrych chęci dużo i dużo
położono już pracy – chodzi o zainteresowanie
się i poparcie społeczeństwa – im więcej Towarzystwo będzie posiadało członków, im chętniej
uczęszczane będą przedstawienia, tym łatwiej
będzie na prawdziwie artystycznym poziomie
przedstawić teatr – tym prędzej zbierze się fundusz na budowę własnego gmachu”45.
Inauguracyjnym przedstawieniem Teatru
Popularnego był Dom otwarty Michała Bałuckiego. Przed spektaklem prezydent Białegostoku Bolesław Szymański mówił: „Nie wątpimy, że Teatr
Popularny spełni szczytne swoje posłannictwo”46.

Dyskusja
o potrzebie teatru
Prasową dyskusję o białostockim życiu teatralnym rozpoczął Konstanty Kosiński, który
w „Dzienniku Białostockim” zamieścił obszerny artykuł o teatrze polskim. Wspominał, że
poprzednie inicjatywy teatralne podejmowane
44 „Nowy Dziennik Białostocki” 1922, nr 22, s. 4.

45 „Nowy Dziennik Białostocki” 1922, nr 27, s. 3.
46 „Nowy Dziennik Białostocki” 1922, nr 31, s. 3.
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przez towarzystwa „Muza” i „Pochodnia” skazane
były na niepowodzenie głównie z przyczyny braku
własnego budynku. Ich działalność uzależniona
była od dyrekcji teatru „Palace”. „Muza” i „Pochodnia” podkreślały polskość swojej działalności, gdy
tymczasem dyrektorami „Palace” byli Żydzi47.
Zdaniem Kosińskiego „okoliczność ta bardzo
ujemnie [wpływała – A.L.] na ilość przedstawień
polskich w Białymstoku”48.
Trudną sytuację, w jakiej znalazła się
„Pochodnia”, wyjaśniała E. Szymulska. Z żalem
stwierdzała, że przygotowywanie nowych przedstawień jest praktycznie niemożliwe, bo na zebrania przychodzi zaledwie sześć osób z zarządu.
Dodawała, że „jeżeli nawet uda się obsadzić role,
to i tu zachodzą trudności z powodu stałego spóźniania się i opuszczania prób przez amatorów”.
Wspominała o trudnościach finansowych, wynikłych z powodu niepłacenia składek członkowskich. Jednak za najbardziej dotkliwy uznała
brak zainteresowania ze strony publiczności.
Pisała, że „jeżeli z dużym nakładem pracy i sił
wystawia się sztukę w mieście niemającym stałego
polskiego teatru, to zdawałoby się – dając godziwą
rozrywkę i możność słyszenia mowy rodzimej
ze sceny, można liczyć na poparcie publiczności.
Tymczasem teatr świeci pustkami, podczas kiedy
żydowskie kinematografy są przepełnione”49.
Do dyskusji o potrzebie powstania w Białymstoku instytucjonalnego teatru włączył się
redaktor naczelny „Dziennika Białostockiego”
– Benedykt Filipowicz.
47 Dyrektorami teatru „Palace” byli Chaim Gurwicz
i Josel Herman.
48   „Dziennik Białostocki” 1919, nr 114, s. 3.

49 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 115, s. 4.
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W artykule Teatr i miasto stwierdzał kategorycznie, że „wielkie miasto musi posiadać
teatr”. Przytaczał argumenty, że to właśnie teatr
jest instytucją, która kształtuje gusty, ale przede
wszystkim postawy obywatelskie i patriotyczne.
Stawiał za przykład Warszawę, Kraków i Lwów,
gdzie władze miejskie nie szczędziły środków na
teatry. Postulował więc, aby nowa rada miejska,
która zostanie wyłoniona po wrześniowych
wyborach, „na jednym z pierwszych posiedzeń
swoich powzięła uchwałę” o utworzeniu teatru50.
W kolejnym swoim artykule Filipowicz powracał
do poruszanej kwestii. Do krzewienia patriotyzmu i kultury polskiej dołożył jeszcze rozrywkę.
Argumentował, że w Białymstoku, oprócz
kinematografów i urządzanych zabaw, nie ma
innych rozrywek. Pisał więc: „W Białymstoku
potrzebny jest nie tyle teatr dla inteligencji, ile
dla mas szerszych o niższym wykształceniu, a więc
teatr popularny, ludowy, który by wystawiał sztuki
interesujące i bawiące te masy szersze, a więc sztuki patriotyczne, historyczne, a poza nimi sztuki
popularne ze śpiewem i tańcami – albowiem
szerokie masy ludności szukają w teatrze przede
wszystkim zabawy i rozrywki”51. W polemicznym
tonie Filipowiczowi odpowiadał Jerzy Szczerski.
Tłumaczył, że „dobór sztuk ogromnie tymczasem
jest zależny od sił, którymi dysponujemy, a rozporządzamy tymczasem bardzo skromną trupą
liczącą 3-4 siły zawodowe, reszta rekrutuje się
z wybitniejszych sił amatorskich”. Wyjaśniał,
że nie mogą być wystawiane sztuki historyczne,
bo teatr nie ma kostiumów. Nie ma też chóru,
orkiestry, a nawet żadnego instrumentu, więc
przedstawienia ze śpiewem też są niemożliwe
50 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 117, s. 1.

51 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 165, s. 3.
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do wystawiania. Kończył stwierdzeniem, że wobec takich realiów „jesteśmy bezsilni”52.
Jednak najczęściej podnoszoną kwestią
była sprawa budynku. Członkowie „Pochodni”
na zebraniu 18 sierpnia 1919 roku dyskutowali
nad możliwością pozyskania własnego lokalu.
W dyskusji uczestniczyli: Z. Panasewiczowa,
E. Szymulska, E. Różycka, H. Ostaszówna,
J. Sztachelski, Z. Różycki, J. Knaup, K. Grosser,
J. Olszewski, R. Samitowski, S. Kitszel i H. Kamiński. Uznano, że odpowiednia na potrzeby
teatru będzie niedokończona tzw. sala „Romanowska” przy Państwowym gimnazjum Męskim
im. Króla Zygmunta Augusta53.
W związku z tym do grona został zaproszony inspektor szkolny Włodzimierz Tarło-Maziński. Ustalono, że zwróci się on do Ministerstwa
Kultury i Sztuki z prośbą o pomoc prawną, tak
aby Towarzystwo mogło otrzymać salę w długoterminową dzierżawę. Uznano, że środki na
ukończenie budowy pozyskane zostaną z Biura
Odbudowy Kraju. Architekt miejski inż. Jan
Bolesław Rybołowicz zobowiązał się wykonać
projekty i kosztorysy. Jednocześnie Marian
Dederko zadeklarował, że opracuje statut nowej
organizacji – Towarzystwa Teatru Polskiego.
Gremium uznało za stosowne zwrócenie się do
żony premiera RP Ignacego Jana Paderewskiego – Heleny – z propozycją objęcia honorowej
prezesury nowej placówki. Relacjonujący to
52 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 169, s. 2.
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enedykt Filipowicz. 1921 rok. Białystok
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53 Nazwa sali nawiązuje do obchodzonego w 1913 r.
jubileuszu 300-lecia panowania dynastii Romanowów.
W 1902 r. rozpoczęto przebudowę gmachu gimnazjum
(wówczas szkoły realnej). Planowano w auli urządzić
cerkiew szkolną. Projekt nie został zrealizowany. Zob.
M. Dolistowska, W poszukiwaniu tożsamości miasta: architektura i urbanistyka Białegostoku w latach 1795-1939,
Białystok 2018, s. 201.
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spotkanie Konstanty Kosiński z optymizmem
pisał, że „kroki przedwstępne już zostały poczynione. Jest nadzieja, że władze polskie poprą
usiłowania nasze i w niedługim czasie Białystok
będzie mógł poszczycić się własnym gmachem
teatralnym. Zyska na tym kultura polska”54.
Kwestię teatralnego budynku podnoszono przy
każdej nadarzającej się okoliczności. Tak było
w maju 1920 roku, gdy Białystok opuszczał
zespół teatru „Nowoczesnego”. Podkreślano wówczas, że dyrekcja teatru „Palace” celowo utrudnia
funkcjonowanie teatru polskiego. Pisano, że „czas
nareszcie pomyśleć o stworzeniu sceny polskiej
w Białymstoku. Czas zapewnić warunki egzystencji teatru, który by w sezonach jesiennym,
zimowym i wiosennym dawał przynajmniej po
trzy przedstawienia tygodniowo. Naturalnie
trudno to zrobić bez zasiłku ze strony miasta
i Ministerstwa Kultury i Sztuki”55. W związku
z tym duże nadzieje wiązano z inicjatywą Stowarzyszenia Robotników Katolickich, które w lutym
1921 roku postanowiło przystąpić do budowy
Domu Ludowego. „Dziennik Białostocki” informował, że „sprawa ta olbrzymiej doniosłości dla
naszego miasta jest na zupełnie dobrej drodze
i można mieć nadzieję, że projekt będzie wkrótce
już zrealizowany”56.
Sprawa jednak utknęła w martwym punkcie
z powodu braku funduszy. Dopiero w 1924 roku
krakowski tygodnik „Nowości Ilustrowane” informował, że „w wojewódzkim mieście Białymstoku rozpoczęto wielkie dzieło: budowę Domu
Ludowego przy parafii katolickiej”. 9 listopada
1924 roku odbyło się poświęcenie fundamentów
54 „Dziennik Białostocki” 1919, nr 114, s. 3.

55 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 118, s. 3.
56 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 31, s. 4.

budynku, których część użyto w następnych
latach do budowy kina „Świat” (obecnie „Ton”)
przy Rynku Kościuszki. „Nowości Ilustrowane”
donosiły, że w przyszłym okazałym budynku
planuje się umieszczenie „biura dla organizacji
społecznych, kulturalno-oświatowych, gospodarczych, robotniczych i rolniczych, gospodę,
czytelnie, biblioteki itp., salę na 300 osób oraz
wielką salę teatralną na 700 krzeseł”. Zachęcając
do wsparcia budowy, redakcja podkreślała, że
przyszły Dom Ludowy jest „zakrojony na miarę
zachodnioeuropejską, szeroki w rozmiarach
i różnorodny w pomysłowych urządzeniach
wewnętrznych”. Pisano, że „pomieści w sobie
wszystkich, co łakną czaru polskiego słowa
Ojczyznę miłującego”57. Niestety, nigdy nie
zrealizowano w całości tego projektu. Tocząca
się prasowa dyskusja spowodowała, oprócz
zwrócenia społecznej uwagi na sprawy teatru,
także pewne ożywienie organizacyjne. 18 kwietnia 1920 roku odbył się w Białymstoku w siedzibie jednej z organizacji młodzieżowych Zjazd
Teatralny. Jego organizatorem był Centralny
Związek Teatrów Ludowych. Obrady i dyskusja
koncentrowały się wokół rozesłanej wcześniej
ankiety. Zawierała ona pytania: „1. Od jak dawna
Koło urządza przedstawienia? 2. Kto jest obecnie
reżyserem sztuk? 3. Jakie sztuki (wymienić tytuły) odegrano dotychczas i każdą po ile razy? 4.
Gdzie sztuki kupiono? 5. Jaka sztuka podobała
się najbardziej? 6. Kiedy najpraktyczniej grać:
latem czy zimą?”58.
Sprawami teatrów w Białymstoku zajął się
też magistrat. Została przy nim powołana w maju
1921 roku Komisja Teatralna. W jej składzie
57 „Nowości Ilustrowane” 1924, nr 50, s. 3-4.

58 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 91, s. 2.
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znaleźli się: Antoni Lubkiewicz – przewodniczący, Zofia Ostromęcka – sekretarz, Jan Knaup
– odpowiedzialny za sprawy gospodarcze, Jarosław Sztachelski – odpowiedzialny za sprawy repertuarowe59. Komisja w pierwszych miesiącach
przejawiała stosunkowo dużą aktywność. Jej spotkania odbywały się w redakcji „Dziennika Białostockiego” przy Rynku Kościuszki 1. O przebiegu
tych spotkań informowano jednak lakonicznie,
na przykład że spotkanie odbyło się „celem omówienia spraw pierwszorzędnej wagi związanych
z ufundowaniem podstaw polskiego teatru
miejskiego”60. Komisja zajęła się też sprawą
przechowywanych w budynku teatru letniego
w Zwierzyńcu dekoracji i rekwizytów teatralnych. Przypominano, że w czasie okupacji Niemcy
bezprawnie przenieśli najlepsze meble i dekoracje do przemianowanego na „Deutsches Theater”
teatru „Palace”. Magistrat powinien, zdaniem
Komisji, przejąć te elementy wyposażenia –
„przedstawiają one bowiem wielką wartość,
a stanowczo bezsprzeczną własność miasta”61.
W 1921 roku działała już w Białymstoku
filia Zrzeszenia Artystów Scen Polskich. Jej prezesem był Mieczysław Mieczyński62. Przez
59 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 113, s. 3.

60 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 111, s. 4.
61 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 107, s. 3.
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62 Mieczysław Mieczyński, właśc. Potrzycki (1887-1961)
– aktor, reżyser, dyrektor teatru. Po ukończeniu gimnazjum
w Łodzi odbył dwuletnie studia politechniczne w Szwajcarii. Po powrocie do Łodzi przygotowywał się do zawodu
aktorskiego. Debiutował w 1907. W latach 1913-1919
występował w Warszawie, Kielcach, Łodzi, Sosnowcu,
Lublinie. W 1920/21 był reżyserem w Górnośląskim
Teatrze Ludowym (pod dyr. Kazimierza Berońskiego),
w 1921/22 występował w Teatrze Miejskim w Grudziądzu,
potem w teatrze wojskowym w Białymstoku. w sezonie
1937/38 występował w Teatrze Miejskim im. Orzeszkowej
w Grodnie, a w 1938/39 w Teatrze Wołyńskim w Łucku.

pierwsze lata niepodległości żywo dyskutowano
na temat repertuaru, który zapewnić miał teatrowi
powodzenie. Ważną kwestię przedstawił w 1921
roku Benedykt Filipowicz, który po otwarciu
Teatru Ludowego w „Arkadii” pisał: „Należy
wystawiać w takim mieście jak Białystok sztuki,
które pociągną najszersze warstwy mieszkańców,
a więc takie, które widzów i wzruszyć potrafią,
i do śmiechu pobudzą, na których przedstawieniu
nikt się nie znudzi, a przede wszystkim utwory
w mieście nieznane szerszemu ogółowi, a pociągające tematem”. Dodawał, że w „Teatrze
Ludowym nie wolno wznawiać sztuk już ogranych […], aby grać coś takiego, co połowa zespołu już grała, czego uczyć się nie potrzebuje.
W teatrze próżnować nie wolno, jeżeli dyrekcja
chce mieć dochód”. Powracał do sprawy, która
wywołała kryzys w Teatrze Polskim, a mianowicie do dyscypliny. Pisał, że „zadowolenie
publiczności byłoby jeszcze większe, gdyby
przedstawienie, którego początek reżyseria
zapowiada na godz. 8 i pół nie rozpoczynano
o godz. 9 min 15. Jeżeli dyrekcja chce, aby publiczność przychodziła do teatru, niechaj skłoni
swoich aktorów do punktualności”63. O zainteresowaniu teatrem świadczyły też prasowe doniesienia. Odnotowane było każde wydarzenie
teatralne. Niektóre przedstawienia omawiano
dość szczegółowo. W związku z tym na łamach
„Nowego Dziennika Białostockiego” ukazał się
interesujący artykuł o krytyce teatralnej, który
wpisywał się w nurt toczącej się publicznej dyskusji o teatrze. Pisano więc, że:
W 1918 należał do organizatorów ZASP, a w latach
1922-27 wchodził w skład Zarządu Głównego ZASP.
Za: www.encyklopediateatru.pl.
63 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 136, s. 5.

Recenzja nie może polegać na superlatywie pochwał, nie wolno jej także wylewać się w zjadliwych
uwagach ujemnych, chodzi o bezstronną ocenę.
Oczywiście, chcąc się o czymś wypowiadać, należy
mieć o tym czymś jakie takie przybliżone bodaj
pojęcie. Niestety, krytyka teatralna na prowincji nie
zawsze, a raczej bardzo rzadko posiada ukwalifikowanych sprawozdawców. Stąd biorą się te cudaczne nieraz recenzje, wynoszące jednych pod niebo,
a innych w otchłań potępienia brutalnie spychające.
[…] Przy wygłaszaniu opinii o scenie polskiej
nie wolno zapominać o jej wyjątkowo ciężkich
warunkach, zadaniach i doniosłości wpływu, jako
czynnika kultury na rozwój umysłowości w ogóle,
podniesienie poziomu estetycznego itd. Poza tym
teatr na Kresach jest fortalicją ducha narodowego. Zamiast tedy stawiać zbyt wygórowane i tym
samym niedorzeczne wymogi, obowiązkiem społeczeństwa jest otoczyć teatr życzliwą opieką i udzielić poparcia przez uczęszczanie na przedstawienia.
Polska publiczność w Białymstoku zdaje się o tym
nie wiedzieć64.

„Mozaika”, teatr
wojskowy, „Arkadia”
i „Harmonia”
3 marca 1920 roku przy ulicy Lipowej 18,
w budynku zajmowanym dotychczas przez
iluzjon „Mozaika”, otwarty został polski teatr
„Nowoczesny”, który określono jako groteskowy.
64 „Nowy Dziennik Białostocki” 1922, nr 53, s. 5.

35

Inauguracyjny program nawiązywał do zyskujących coraz większą popularność teatrzyków
rewiowych. W pierwszej części wieczoru wystawiono farsę, a w drugiej typowy program rozrywkowy 65. Nowa placówka, ze względu na bardzo
popularny charakter repertuaru, z miejsca zaczęła
cieszyć się olbrzymim powodzeniem wśród białostoczan. Dodatkowym atutem „Nowoczesnego”
były szybkie zmiany programów, do których
zatrudniano nowych artystów. Pisano, że „przed
kilku tygodni w sali dawnej »Mozaiki« otwarto
teatr literacko-artystyczny »Nowoczesny«, pod
dyrekcją p. [Władysława] Świeżego-Władysławskiego. Jest to właściwie nowoczesny kabaret
w połączeniu z przedstawieniami komedyjek
i operetek bardzo swawolnych, dla młodzieży
niedostępnych”66. O popularności teatru „Nowoczesnego” świadczyło wydarzenie z 19 maja
1920 roku. Zespół teatralny zawieszał występy
w Białymstoku i wyruszał w letnie tournée.
Opisując to wydarzenie „Dziennik Białostocki”
zatytułował je: „Omal nie katastrofa kolejowa”.
Otóż po pożegnalnym występie „publiczność
w liczbie kilkutysięcznej udała się na stację
kolejową”. Tam otoczono pociąg, którym artyści
„Nowoczesnego” mieli wyjechać. Wznoszono
okrzyki: „Niech żyje teatr »Nowoczesny«”
oraz powtarzano, że „nie damy mu wyjechać
z Białegostoku, teatr »Nowoczesny« – to nasz,
żądamy, aby natychmiast dyr. Wł. Świeży-Władysławski powrócił ze swoją trupą, która
swoim humorem będzie nas nadal bawić
chociażby w »Mozaice« – przyrzekamy, że
będziemy popierać ten sympatyczny teatr,
w którym będziemy codziennymi bywalcami”.
65 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 52, s. 3.

66 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 73, s. 3.
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Wzruszony dyrektor teatru wysiadł wraz ze
swoimi aktorami z pociągu i na czele tłumu
wielbicieli powrócił do hotelu „Lwowskiego”,
w którym uprzednio mieszkał67. Odbyło się więc
kolejne przedstawienie pożegnalne. Wystawiono
je w „Palace”. W „Dzienniku Białostockim”
ukazała się notka, w której pisano, że „szkoda,
że drużyna nas opuszcza – z powodu braku teatru, który zajmuje zupełnie w Białymstoku niepotrzebna trupa żargonowa, z której przyczyny
drużyny teatralne polskie, w polskim mieście
muszą próżnować”68.
Jedną z przyczyn wyjazdu zespołu teatru
„Nowoczesnego” z Białegostoku był brak własnej siedziby. W maju 1920 roku komisja policyjno-budowlana skontrolowała wszystkie sale
w mieście, w których odbywały się przedstawienia teatralne. Budynek „Mozaiki”, w której miał
swoją siedzibę „Nowoczesny”, „uznano za zupełnie nieodpowiedni i polecono zamknąć go
do czasu odnowienia i poczynienia poprawek
wskazanych”69. Opisywano tę salę jako przykład
najgorszego gustu: „schody, przedsionek, foyer
– zwierciadła, kopie arcydzieł sztuki, żyrandole,
kinkiety, portiery – pozłótka szyku i komfortu!
A sala widzów – obraz nędzy i rozpaczy. Loże zaś
znowu z rypsowym obiciem koloru bordeaux”70.
Kolejna formacja teatralna powstała
w styczniu 1921 roku. Jej inspiratorem był płk
Ryszard Bitner, który od grudnia 1920 roku piastował funkcję dowódcy ekspozytury Dowództwa
Okręgu Generalnego Białystok. 14 stycznia 1921
roku w dowództwie garnizonu białostockiego
67 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 116, s. 7.

68 „Dziennik Białostocki” 1920, nr 117, s. 4.
69 Tamże.

70 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 11, s. 3.

odbyło się spotkanie w sprawie organizacji obchodów rocznicy powstania styczniowego. Ustalono, że w „Palace” zostanie wystawione Wesele
Stanisława Wyspiańskiego, z udziałem aktorów
teatru, który powstaje przy DOG71. Dyrekcję
teatru powierzono Kazimierzowi Berońskiemu72.
Wkrótce teatr ten stał się głównym zespołem
występującym w Białymstoku. Borykał się on
jednak z występującymi już wcześniej trudnościami. „Dziennik Białostocki” informował, że
„dobór repertuaru jest rzeczą, o którą potyka się
niejeden teatr, co szczególnie ma miejsce (tak jak
u nas), gdy oblicze publiczności jest niewyraźne.
Przed takim zagadnieniem dziś stoi Teatr Polski
przy DOG. Sprawa powstania teatru polskiego
w Białymstoku była od dawna bolączką, a przeszkody natury technicznej i finansowej zdawałyby
się nie do przezwyciężenia. Jeżeli dzisiaj mamy
teatr polski w Białymstoku, zawdzięczamy to
jedynie inicjatywie DOG, który w osobie dowódcy pułk. Bitnera już niejednokrotnie przyszedł społeczeństwu miejscowemu z pomocą”.
71 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 12, s. 2.

72 Beroński Kazimierz – sceniczny pseudonim Kazimierza Paciorka (1891-1968) – aktor, dyrektor teatrów. Pracę
na scenie rozpoczął w 1912 r. w Sosnowcu. W latach
1913-16 występował w Lublinie i w Krakowie. Od 1918 r.
w Przemyślu, Tarnowie i w Łodzi. Błędnie podaje się, że
w sezonie 1920/21 grał w Teatrze Miejskim w Białymstoku. Był to teatr wojskowy Od stycznia 1921 był dyr. t. wojskowego w Białymstoku, utworzonego przez Min. Spraw
Wojskowych; z teatrem tym B. przyjechał na Górny Śląsk
i w okresie plebiscytowym występował do ok. 20.03.1921,
m.in. w Katowicach, Bytomiu i Królewskiej Hucie (tu od
poł. marca). Teatr używał nazw: T. Polski, T. Górnośląski,
T. Włościański lub Górnośląski T. Ludowy, a jego współdyr. był W. Folwarczny. Z kolei B. występował w t. „Wodewil” we Lwowie i w różnych t. objazdowych. W 1922
sam został dyr. „zespołu objazdowego na Kresy Wschodnie”. Po wojnie występował m.in. w Białymstoku (1946),
a w sezonie 1950/51 w T. im. Węgierki. Za: www. e-teatr.
pl [hasło: Kazimierz Beroński].

Narzekano na warunki, w jakich ten teatr pracuje,
pisano, że: „brak wielu rekwizytów, akcesorji,
dekoracji, a przede wszystkim chłód przeraźliwie dojmujący, [...] dotkliwie dokucza zarówno artyście, jak i publiczności”73. Ważnym
wydarzeniem zrealizowanym przez Teatr Polski
było wystawienie dramatu Gabrieli Zapolskiej
Tamten w reżyserii M. Mieczyńskiego. Kostiumy
wypożyczono z teatrów warszawskich, a dekoracje
wykonane zostały według „pomysłu artysty malarza [Ludwika] Stasiaka”74. Spektakl zapowiadano
jako „wielkie przedstawienie galowe ku uczczeniu
rocznicy wkroczenia Wojsk Polskich do Białegostoku”. Na afiszach informowano, że „na przedstawieniu obecnym będzie Przedstawiciel Naczelnika
Państwa”75. Niestety, już 4 marca 1921 roku odbyło się pożegnalne przedstawienie Teatru Polskiego
przy DOG. Zespół wyjechał na Górny Śląsk,
gdzie miał prowadzić propolską agitację przed
wyznaczonym na 20 marca plebiscytem. Powrócił
do Białegostoku w kwietniu. W tym też czasie
otrzymał od miasta subwencję w wysokości 1
miliona marek. Dzięki temu Beroński powiększył zespół i sprowadził do Białegostoku nowego reżysera – T. Orłowskiego76. Na rocznicę
73 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 39, s. 3.

74 Ludwik Stasiak (1858-1924) - malarz i rysownik zajmujący się również publicystyką. Związany z artystycznym
środowiskiem krakowskim.
75 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 39, s. 1.

76 Tadeusz Orłowski, właśc. Tadeusz Reiff (1881-1944)
– aktor, reżyser, dyrektor teatrów. Uczył się w Klasie Dramatycznej przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym.
W sezonie 1901/02 debiutował w Teatrze Polskim w Łodzi. W latach 1908-09 kierował zespołem objazdowym,
dającym przedstawienia m.in. w Mohylewie, Mińsku
Litewskim, Kamieńcu Podolskim. W sezonie 1913/14
należał do zespołu teatru wileńskiego. Ponownie w Wilnie
występował w sezonie 1919/20. W lecie 1925 reżyserował
w Teatrze Kresowym, występującym m.in. w Słonimiu. Za:
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uchwalenia Konstytucji 3 Maja Teatr Polski
przygotował galowe przedstawienie. Wówczas
też po raz pierwszy nazwany został Miejskim
Teatrem Polskim. Wystawiono fragmenty
Kordiana Juliusza Słowackiego. Wydarzenie to
odnotował „Dziennik Białostocki”, informując,
że „dążenie teatru do przedstawienia tej sceny
na wysokim poziomie artystycznym zawsze
przyjmowaliśmy z wielkim uznaniem, jednak nie
przypuszczaliśmy nigdy, aby ambicja aktorska
zagalopowała się aż tak daleko”77. Jednak wkrótce
w zespole dokonał się rozłam. Część aktorów,
wraz z urażonym dotychczasowym pierwszym
reżyserem teatru M. Mieczyńskim, opuściła
Teatr Polski, zasilając zespół Teatru Ludowego
zakładanego przez Piotra Wojtaszka. Wkrótce
też płk R. Bitner został przeniesiony na inne
stanowisko. Teatr wojskowy zaprzestał swojej
działalności w Białymstoku. Po wyjeździe z Białegostoku zespołów teatrów DOG i „Nowoczesnego” uaktywnił się amatorski Teatr Polski,
przejęty przez „Sokoła”. Jego przedstawienia
urozmaicano występami muzycznymi w przedłużających się antraktach. Mimo wszystko
„Dziennik Białostocki” dawał do zrozumienia,
że amatorski zespół nie jest w stanie zastąpić
teatru wojskowego. Podkreślano, że za czasów
Bitnera i Berońskiego „premiery szły dwa razy
w tygodniu”. Wspominano wszystkich aktorów,
nie szczędząc im pochwał. Pisano, że publiczność
mogła oglądać sztukę sceniczną „postawioną na
pewnej wyżynie artystycznej, podaną estetycznie
i ze smakiem. Dzisiaj brak nam tego teatru”78.
www. encyklopediateatru.pl; „Dziennik Białostocki” 1921,
nr 96, s. 4.
77 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 98, s. 4.

78 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 59, s. 5.
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Na tle teatrów „Nowoczesnego” i Polskiego
przy DOG najsłabiej wypadał Teatr Ludowy prowadzony przez Piotra Wojtaszka79. Zastrzeżenia
budził poziom aktorski, ale głównie dobór repertuaru. Dotychczasowe przedstawienia – jak pisano
– „były doskonałą wskazówką co do tego, jakiego
rodzaju sztuki powinny być grane na tej scenie,
jeżeli dyrekcja nie chce patrzeć na pustki w swoim
teatrze”80. W kwietniu 1921 roku Piotr Wojtaszek
wystąpił z propozycją zorganizowania w Białymstoku teatru letniego. „Dziennik Białostocki” informował: „Jeszcze przed dwoma laty publiczność
białostocka była za mało rozmiłowana w teatrze.
Tylko niektóre sztuki, lepiej wystawione, drużyna teatralna mogła powtórzyć z powodzeniem.
Od czasu przecież wzmożenia żywiołu polskiego, dzięki przybyciu do miasta z górą tysiąca
urzędników państwowych, utrzymują się aż dwa
teatry, które ściągają znaczną ilość widzów”. Zauważono też, że na spektakle teatru „Nowoczesnego” zaczyna przychodzić młodzież żydowska,
która wcześniej nie chodziła na przedstawienia
polskie. Wyciągano z tego wniosek, że „młodzież
ta zaczyna interesować się teatrem, rozumie po
polsku”. Wojtaszek, widząc to zainteresowanie,
zauważał, że w lecie w teatrze „Palace” i w „Mozaice” panuje trudny do wytrzymania zaduch.
Zaproponował więc władzom miejskim, że założy
teatr letni w Ogrodzie Miejskim. Odmówiono
79 Piotr Imiela-Wojtaszek (1881-1942) – aktor. Po wyjeździe z Białegostoku zamieszkał w Ustroniu. Aresztowany
i po przetrzymaniu w więzieniu w Cieszynie przetransportowany do KL Dachau, zarejestrowany w obozowej ewidencji jako więzień nr 15095. Zginął w obozie 3.03.1942 r.
Zob. także: Spis pomordowanych Polaków w obozie koncentracyjnym w Dachau, oprac. E. Chart, Dachu 1946, s. 91;
J. Klistała, Martyrologium mieszkańców ziemi cieszyńskiej
w latach 1939-1945. Słownik biograficzny, Cieszyn 2011.
80   „Dziennik Białostocki” 1920, nr 136, s. 5.

mu. Benedykt Filipowicz na łamach „Dziennika
Białostockiego” zaproponował więc, aby wybudować teatr letni w ogrodzie Pałacu Branickich,
od strony ulicy Legionowej81. Tymczasem Piotr
Wojtaszek nie ustawał w swoich staraniach
o stworzenie w Białymstoku stacjonarnego
teatru. „Dziennik Białostocki” z satysfakcją odnotowywał, że zespół, który od maja 1921 roku występował też pod nazwą „Rozmaitości”, „wkroczył
pod względem repertuaru sztuk, jaki obecnie wystawia, na właściwe tory. Dyrekcja teatru zdaje
sobie widocznie sprawę z niemożliwości wystawiania na tej scenie [sala »Mozaiki« – A.L.] ze
względu na ubogie środki techniczne, sztuk bardziej poważnych, umieściła w swym repertuarze
sztuki lekkie, komedie i farsy, które nie wymagają
ani zbyt licznej obsady aktorów, ani też nadzwyczajnej wystawy. Reformy, na jakie dopiero teraz
zdobyła się dyrekcja tego teatru, powinny były już
być dawno przeprowadzone. Nie należało nigdy
silić się na wystawianie sztuk bardziej poważnych,
gdyż warunki tej sceny absolutnie na to nie pozwalają”82. Wojtaszek, szukając odpowiedniego
lokalu dla swojego teatru, zainteresował się, będącym w stanie kompletnej ruiny, drewnianym
budynkiem dawnej, pamiętającej jeszcze carskie
lata, „Arkadii”, przy ulicy Nadrzecznej. Jego właścicielem był Związek Robotników Przemysłu
Włóknistego „Praca”83, który zatrzymał w budynku „Arkadii” niewielkie pomieszczenie biurowe,
a resztę oddał w dzierżawę teatrowi. W opinii
81 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 81, s. 3.

82 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 99, s. 3.

83 Związek Robotników Przemysłu Włóknistego „Praca”
powstał w 1919 r. Był największą organizacją związków
zawodowych w Białymstoku. W 1921 r. liczył około 7000
członków. Zob. Białystok ilustrowany: zeszyt pamiątkowy,
pod red. A. Lubkiewicza, Białystok 1921, s. 84.

Wojtaszka „Arkadia”, pomimo zapuszczenia, nadawała się na teatr znakomicie. Mówił, że „sala
wielka może pomieścić tysiąc widzów. Posiada
ona dobrą wentylację i dostęp świeżego powietrza.
Będzie to więc dobry teatr letni”84. Przedsiębiorczy
dyrektor wokół budynku urządził ogród i podjął
starania o budowę sceny letniej. „Dziennik Białostocki” wspierał jego poczynania. Apelowano
o pomoc dla Teatru Ludowego, bo „już nie tylko
wypożyczenie, lecz kupno nawet krzeseł jest dzisiaj rzeczą niemożliwą. Gdyby tak każdy z obywateli białostockich zechciał jedno krzesło ze
zbywających może nawet mebli przeznaczyć na
ten cel”85.
28 maja 1921 roku, w samo południe, nastąpiło oficjalne otwarcie teatru. Do zebranych oficjeli, artystów i miłośników teatru przemówił
prezydent miasta Bolesław Szymański. Mówił,
iż „teatr gromadzi wszystkie warstwy ludności,
co daje możność poznawania się wzajemnego
i zachęca do wspólnej pracy dla wspólnego dobra”.
Po Szymańskim nastąpiły kolejne oficjalne przemówienia. Na koniec wszystkim gorąco dziękował Wojtaszek, a orkiestra odegrała Jeszcze Polska
nie zginęła. Na przybyłych gościach doskonałe
wrażenie robiła „sala wybielona, a na wysokość
człowieka nawet wytapetowana, aby widzowie
nie bielili się od ściany, po obu bokach po cztery
przestronne loże, pomiędzy niemi i dalej około
trzysta krzeseł. W tyle sali galerie. Przed sceną
miejsca dla orkiestry pogłębione na wzór teatrów
większych. Sama scena przebudowana, rozszerzona, pogłębiona po obu jej bokach i z tyłu
garderoby artystów wcale wygodne. Kurtyna
rozsuwana, jakiej nie powstydziłyby się teatry
84 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 104, s. 3.

85 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 113, s. 3.
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większe, dekoracje i umeblowanie sceny bez zarzutu”. Przed wejściem na widownię urządzono
obszerną szatnię. Były też pomieszczenia, w których planowano urządzić kawiarnię, restaurację
i bufet. Przy teatrze zaaranżowano ogród, po
którym w trakcie antraktów miała spacerować
publiczność. Benedykt Filipowicz na łamach
„Dziennika Białostockiego” stwierdzał, że
„Białystok otrzymał teatr, jakiego może mu
pozazdrościć niejedno miasto w Polsce”86.
Na otwarcie nowej sceny wystawiono
sztukę Aspe Gubernator i Trocki. W recenzji
z tego przedstawienia Benedykt Filipowicz pisał:
Publiczności sporo, a jednak nie tyle, jakby się
tego można było spodziewać w dniu inauguracji.
Przyczyny można by się domyślać, któż by przypuszczał, że z „Arkadii” zrobiono cacko, wreszcie
sterroryzowanie ogółu przez elektrownię i ogólne
mniemanie, że nie będziemy mieli. Jednak światło
zabłysło. Na sali gra orkiestra smyczkowa, ogród
rozbrzmiewa dźwiękami orkiestry dętej zw. „Praca”,
a pogoda wspaniała ciągnie do ogródka ukwieconego, tonącego w blasku lamp elektrycznych.
Dzwonek pierwszy, drugi… Przed kurtyną staje
przewodn. Komisji Teatralnej. W kilku słowach
streszcza dzieje i losy rozwoju teatru polskiego
w Białymstoku, podnosząc zasługi na tym polu
położone przez Tow. Amatorów Teatr Polski,
a usiłowania oddzielnych jednostek, inicjatywę
D.O.Genu, stanowisko Magistratu i Rady Miejskiej. Rezultatem usiłowań szczytnych – nowy
etap w rozwoju teatru polskiego stałego jest Teatr
Ludowy. Mówca podkreśla niespodziankę, jaką
społeczeństwu m. Białegostoku sprawiła energia
i przedsiębiorczość godne najwyższej pochwały
86 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 116, s. 4.
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lan sali Teatru Ludowego w dawnej „Arkadii”. Rok 1921.
„Dziennik Białostocki” 1921 r.

p. Wojtaszka. Przechodząc do obowiązków, jakie
na nas ciążą wobec tej placówki kulturalno-artystycznej, mówca nawołuje do popierania sceny
polskiej, od tego bowiem zależy jej istnienie. Białystok musi posiadać stały teatr polski. Niech będzie
on ambicją obywateli Białegostoku. […] [Na zakończenie swojej mowy Antoni Lubkiewicz – A.L.]
wznosi okrzyk na cześć sztuki polskiej. Po podniesieniu kurtyny, w obecności całego zespołu artystycznego p. Mieczyński [reżyser przedstawienia
– A.L.] w imieniu kolegów zapewnia, iż wszelkich
usiłowań dołożą, aby teatr stanął na wysokim poziomie artystycznym87.

Od pierwszych przedstawień Teatr Ludowy w „Arkadii” cieszył się dużym powodzeniem
wśród publiczności. Dodatkową atrakcją były
zabawy taneczne urządzane po spektaklach
w ogrodzie.
Władze miejskie wspierały tę placówkę.
Jeszcze w maju 1921 roku na posiedzeniu rady
miejskiej prezydent Białegostoku, Bolesław
Szymański, poparł wniosek zarządu związku
„Praca”, który prosił o wypożyczenie Teatrowi
Ludowemu dekoracji teatralnych zmagazynowanych w dawnym teatrze letnim w Zwierzyńcu.
Rada zaakceptowała ten wniosek, zastrzegając
jednak, że „p. Wojtaszek ubezpieczy je od ognia,
nie zniszczy i podda swój repertuar pod kontrolę
komisji miejskiej teatralnej”88.
Teatr Ludowy znajdował się w centrum
uwagi. W „Dzienniku Białostockim” omawiano
szczegółowo wszystkie przedstawienia. Zamieszczono nawet na całych szpaltach gazety dokładny plan budynku i widowni. Wkrótce jednak
87 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 117, s. 2.

88 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 107, s. 3.

zauważono, że pierwsze zainteresowanie publiczności minęło. Benedykt Filipowicz z zaniepokojeniem pisał, że „teatr pustkami niemal świeci.
Czyżby mieli rację sceptycy, którzy krakali i kraczą, że Białystok nie dorósł do stałego teatru
w Białymstoku? Chcielibyśmy wątpić. Niestety,
kinematografiści i zabawowicze zapaleni od teatru
stronią. Może kiedyś kinematografomania i ogrodowa filantropia dokuczy”89.
Wkrótce jednak Teatr Ludowy Piotra Wojtaszka spotkały znacznie większe kłopoty. Na początku lipca 1921 roku w „Arkadii” wystawiony
został wodewil Feliksa Szobera Podróż po Warszawie. Recenzujący to przedstawienie Benedykt
Filipowicz skrytykował grę Mieczysława Mieczyńskiego, który jednocześnie był reżyserem
spektaklu. Na następnym przedstawieniu, na
które przyszedł też Filipowicz, doszło do incydentu opisanego przez recenzenta. „Kiedy w antrakcie
wyszedłem na ogród, w czasie mojej rozmowy
z byłym sekretarzem teatru p. Bolestą, p. Mieczyński pozwolił sobie zaatakować mnie wyrazami obrażającymi i posunął się aż do pogróżek
– wobec czego musiałem wezwać policjanta dyżurnego. P. Mieczyński ośmielił się nadto wołać,
bym opuścił teatr, gdyż w razie przeciwnym artyści nie wyjdą na scenę. Wobec tego nie chcąc
psuć zabawy nielicznej publiczności – świadków
całej brutalnej sceny – wyszedłem z teatru”90.
Następnego dnia do redakcji „Dziennika Białostockiego” wpłynął list podpisany przez członków filii ZASP w Białymstoku, której prezesem
był właśnie Mieczysław Mieczyński. Twierdzono
w nim, że Filipowicz wygłosił publicznie opinię,
że „Mieczyński doprowadził teatr do upadku”.
89 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 120, s. 5.

90 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 148, s. 3.
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espół Teatru Ludowego.
1921 rok. „Dziennik
Białostocki” 1921 r.

Następnie doszło do gwałtownej wymiany zdań
pomiędzy adwersarzami. ZASP kierował tę sprawę do sądu polubownego oraz powiadamiał
o zajściu zarząd główny organizacji, Związek
Dziennikarzy w Warszawie i głównego cenzora
Remigiusza Kwiatkowskiego. Naczelny redaktor
„Dziennika”, Antoni Lubkiewicz, który też był
w teatrze, odpowiedział w imieniu redakcji,
że nie widzi żadnego uchybienia ze strony swojego dziennikarza. Filipowicz również wydał
oświadczenie, w którym całą winą za wywołanie
skandalu obarczał Mieczyńskiego. Swoje oświadczenie kończył tak: „Przez tyle lat mojej pracy
publicystycznej w wielu miastach byłem przez
aktorów nie tylko szanowanym, ale nawet
42

lubianym właśnie dlatego, że byłem wyrozumiałym i pobłażliwym. Pamiętałem zawsze o tym,
że aktor musi żyć”. W komentarzu redakcyjnym
do tej sprawy krytykowano ZASP i Teatr. Informowano, że Filipowicz sprawę oddaje do sądu
powszechnego. Opisano, opierając się na raporcie
policyjnym, postępowanie Mieczyńskiego. Przy
okazji przypomniano wcześniejsze incydenty
Mieczyńskiego. Pisano, że „na przykład za dyrekcji p. Berońskiego w teatrze »Palace«, w sztuce
Obrona Częstochowy, p. Mieczyński w akcie, grając
rolę Kordeckiego, przerwał monolog i na głos,
ku zgorszeniu publiczności, do statystów za sceną
zawołał: »przestańcie do cholery!« (zbyt gorliwie
strzelano)”. Przypomniano też jego „śmianie

się w Sędziach Wyspiańskiego w chwili dramatycznej”91. Z pozoru błahy incydent eskalował.
Konflikt w zespole Teatru Ludowego narastał.
18 lipca 1921 roku Piotr Wojtaszek skierował
do redakcji „Dziennika” następujące oświadczenie. „Wobec oburzającego incydentu, jaki miał
miejsce w Teatrze Ludowym w dn. 6 lipca br.,
pomiędzy jednym z reżyserów mojej trupy
a przedstawicielem »Dziennika« w osobie recenzenta p. Filipowicza, chciałem w niedzielę dn.
17 lipca br. wyrazić publicznie wyrazy ubolewania,
iż fakt podobny miał miejsce w teatrze, lecz aktorzy czując co chcę uczynić, oświadczyli kategorycznie, że na scenę nie wyjdą, a p. Mieczyńska
kurtynę zatrzymując – oświadczyła, iż jej mąż
przeproszenie publicznie odwoła. Nie chciałem
na przedstawieniu Kościuszko pod Racławicami
czynić dystrakcji – w ten sposób rehabilituję się
przed Szan. Redakcją”. Redakcja oświadczenie
Piotra Wojtaszka komentowała: „Szczytne
posłannictwo, jakie ma artysta sceny polskiej
jest dalekim od postawy, jaką inkarnuje z powodzeniem p. Mieczyński”. W wyniku tego konfliktu 18 lipca 1921 roku Teatr Ludowy z powodu
odmowy pracy aktorów przestał istnieć. Informowano jednak, że Piotr Wojtaszek „dąży do
zorganizowania nowej drużyny”92. Chcąc prowadzić działalność, angażował na jednorazowe
występy różne przyjezdne zespoły. Jednak końca
działalności Teatru Ludowego nie mógł przewidzieć. 29 września 1921 roku, około godziny
14.00, po zakończeniu próby do „imprezy
teatralnej z repertuaru teatrów warszawskich
»Czarny Kot«, »Qui Pro Quo«, »Nietoperza«”
w „Arkadii” wybuchł pożar. Pracujący w budynku
91 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 149, s. 4.

92 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 159, s. 3.

robotnicy „wbiegli na galerię, zaczęli rąbać ścianę
i zalewać wodą, lecz już nie mogli opanować żywiołowego ognia”. Ratowano co się da z dobytku.
Wyniesiono fortepian, część krzeseł, samowar,
instrumenty muzyczne. „Drewniany budynek
pokryty smolną papą niemalże w kilkanaście
minut stał się pastwą płomieni i o ratunku nie
mogło być mowy”. Ogień strawił cały teatr.
„Biblioteka, rekwizytornie, dekoracje, kurtyna
nieuratowane”. „Dziennik Białostocki” informował, że „p. Wojtaszek całą swoją energię,
kapitał włożył w odbudowanie sceny i przerobienie drewnianego, przestarzałego niemającego
wielkiej wartości budynku drewnianego na teatr
– dokonał bardzo wiele. Teraz gdy mógł już rokować, że poniesione koszty opłacą się, spotkał go
bezlitosny cios, wszystkie projekty rozwiały się
w żywiołowych płomieniach”93.
W 1925 roku powstała kolejna amatorska
grupa artystyczna w Białymstoku. 16 czerwca
w sali posiedzeń rady miejskiej, w gmachu magistratu przy ulicy Warszawskiej 21, na zaproszenie
prezydenta miasta Bolesława Szymańskiego przybyli znani z wcześniejszej działalności animatorzy
życia teatralnego. Przewodził im Witold Jodko,
profesor moskiewskiego konserwatorium i Zygmunt Różycki. Przybyli też: popularny dziennikarz Witold Śnieżko, byli członkowie „Pochodni”
– Roman Samitowski i Jan Knaup, Wincenty
Hermanowski – prowizor farmacji, właściciel
popularnej apteki „Pod Łabędziem”, Zofia
Michałowska-Wolańska – właścicielka szkoły
muzycznej, a równocześnie świetna, koncertująca pianistka, mecenas Władysław Olszyński –
prawnik, działacz samorządowy i dziennikarz,
znany żurnalista Teofil Morelowski, Ludwik
93 „Dziennik Białostocki” 1921, nr 219, s. 3.
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Koehler – malarz, który w tych pierwszych latach
niepodległości kreowany był na lidera miejscowego środowiska artystycznego oraz Konstanty
Kosiński – nauczyciel matematyki z gimnazjum
Zygmunta Augusta, wytrawny działacz samorządowy i dziennikarz. Zebrani przedstawili prezydentowi Szymańskiemu projekt przyszłego
stowarzyszenia kulturalnego. Bolesław Szymański
odnosił się do takich konceptów z dużą aprobatą.
Przecież już od 1905 roku był czynnym członkiem białostockich teatrów amatorskich i w późniejszych latach rozumiał rolę amatorskiego ruchu
artystycznego. W wyniku tego spotkania powstało
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki i Estetyki
„Harmonia”. Prezesem został Jodko. Szymański
został przewodniczącym komisji rewizyjnej.
Zygmuntowi Różyckiemu powierzono zorganizowanie sekcji teatralnej, a Zofii Michałowskiej-Wolańskiej oddano sekcję muzyczną. Kolejne
dwie sekcje: malarstwa i zdobnictwa objął Ludwik
Koehler94. Ustalono też, za namową Szymańskiego, aby „Harmonia” zajęła lokal po rozwiązanej
Radzie Opiekuńczej w hotelu „Ritz”. Oficjalne
otwarcie lokalu nastąpiło 4 lipca 1925 roku.
Trzy tygodnie po tym spotkaniu, 4 lipca 1925
roku, w teatrze „Palace” odbył się inauguracyjny
koncert „Harmonii”. Przybyłych gości przywitał
prezes prof. Witold Jodko, który następnie rozpoczął program artystyczny, zachwycając słuchaczy
swą niezrównaną grą na cytrze. Po nim wystąpiła
sopranistka Zofia Czajkowska i mezzosopran
Jadwiga Pankiewiczowa. Zofia Wolańska-Michałowska z ogromnym powodzeniem grała Chopina95. Wkrótce jednak działalność „Harmonii”
94 „Dziennik Białostocki” 1925, nr 138, s. 4.

95 „Dziennik Białostocki” 1925, nr 183, s. 4.
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praktycznie zamarła. Gdy w październiku 1928
roku powstała nowa organizacja – Towarzystwo
Miłośników Sztuki, to w relacji z uroczystej
inauguracji pisano: „Nowe towarzystwo – nowym
właściwie nie jest, a raczej kontynuuje pracę, którą jej obecni członkowie rozpoczęli jeszcze w r.
1905”. Po niepowodzeniu „Harmonii” grono animatorów życia teatralnego podjęło „trud, by stworzyć stałą placówkę polskiego słowa scenicznego
w Białymstoku”96. Jednak i ten projekt społeczny
długo nie funkcjonował. Zaskoczeniem była
więc informacja z października 1935 roku, że
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki „Harmonia”
wznawia swoją działalność. Prezesem reaktywowanej organizacji został Witold Śnieżko,
a w zarządzie znalazł się między innymi prezydent Białegostoku Seweryn Nowakowski.
Informowano, że działa już sekcja dramatyczna
„Harmonii”, która przygotowuje inscenizację
Fredrowskiej Zemsty w reżyserii K. Ordęgi97.
Za sprawą odnowionej „Harmonii” powstało
Studium Dramatyczne im. Juliusza Słowackiego.
Mieściło się w gmachu gimnazjum Zeligmana
przy ulicy Sienkiewicza 4. Jego otwarcie odbyło
się 24 marca 1934 roku. Zainteresowanie nauką
aktorstwa okazało się duże. Zajęcia odbywały się
w salach szkoły powszechnej nr 8, na rogu ulic
Jurowieckiej i Kupieckiej (Malmeda). Adepci
aktorstwa zjawiali się w szkolnych murach o godzinie 18 i ćwiczyli do 21. Pomimo wysokiego
czesnego (100 zł, zniżkę o 25% miały osoby działające w jakichś zespołach artystycznych) naukę
rozpoczęły 44 osoby. Kadrę wykładowców dobrano głównie spośród miejscowych nauczycieli.
96 „Dziennik Białostocki” 1928, nr 293, s. 4.

97 Przypuszczalnie był to Stefan Ordęga (Henryk
Różnicki − 1896-1972); „Tempo”1935 nr 2, s. 4.

Wyjątkiem był Stanisław Brochwicz-Lewiński,
literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, który wykładał „Technikę i estetykę
żywego słowa” oraz „Grę sceniczną”. Z kolei
Aleksander Isaak, nauczyciel białostockiego
gimnazjum Zygmunta Augusta, wprowadzał
studentów w tajniki „Historii teatru i dramatu”.
Józef Blicharski, malarz, profesor miejscowego
Seminarium Nauczycielskiego, prowadził zajęcia
z „Kostiumologii, scenografii i charakteryzacji”.
Piotr Lucjan Słucki, profesor gimnazjalny i wydawca białostockiego tygodnika „Tempo”, uczył
„Mimiki i gestykulacji”. „Gimnastykę rytmiczną
i taniec plastyczny” przyszli aktorzy ćwiczyli
pod okiem prof. Roszkowskiej, a „Śpiew i solfeż”
u prof. Budzianowskiej.
W związku z rozpoczęciem działalności
Studium pojawiły się też głosy krytyczne. Twierdzono, że Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
i Estetyki „Harmonia” nie otrzymało od Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego koncesji na prowadzenie „kursów
rocznych sztuki teatralnej”. Podważano kompetencje profesorów Brochwicz-Lewińskiego,
Isaaka i Słuckiego, złośliwie komentując, że wszyscy wymienieni byli absolwentami Uniwersytetu
Warszawskiego, a ten „z grą sceniczną nic wspólnego nie ma, o mimice i gestykulacji nie wykłada,
baletu i ćwiczeń praktycznych (w spodenkach
kąpielowych) nie prowadzi”. Pomimo tej krytyki Studium cieszyło się dobrą opinią. Pierwszy
rocznik słuchaczy przeszedł kurs przyspieszonej
nauki. Rok akademicki należało bowiem zakończyć w czerwcu. Dopiero studenci kolejnego
rocznika uczestniczyli w całorocznym cyklu.
15 czerwca 1934 roku uroczyście wręczano pierwsze dyplomy. Otrzymało je 21 osób. Wśród nich

był Tadeusz Sadowski, brat znanego w Białymstoku malarza Czesława Sadowskiego. Szczęśliwi
absolwenci, pedagodzy, ale też i białostoccy
teatromani z niecierpliwością czekali na publiczny
pokaz dyplomowej inscenizacji Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Odbyło się ono 22 czerwca
w teatrze „Palace”. Przy tej okazji ubolewano, że
z racji „zapchania teatru przez rozmaite imprezy
i stale tam grający zespół żydowski”, próby dyplomantów musiały odbywać się w nocy. Byli jednak i tacy, którzy zauważyli, że to „nocno-próbne
Wesele odbywało się w »Palace« bardzo ruchliwie
i wesoło”. Ponoć niektóre sceny tak zapamiętale
„ćwiczono”, że musiała interweniować dyrekcja
teatru. W dniu dyplomowego przedstawienia
widownia teatru wypełniona była do ostatniego
miejsca. Podziwiano scenografię Blicharskiego,
gestykulacja i mimika robiły doskonałe wrażenie,
a na koniec w zadumę wprowadziła widzów słynna chochola kwestia, że oto „Miałeś chamie złoty
róg, […] Ostał ci się ino sznur”. Gdy opadła kurtyna, w przerwie burzliwych oklasków, ogłoszono,
że odtąd „pierwsi absolwenci pierwszej w Białymstoku Szkoły Dramatycznej występować będą
jako stały zespół teatralny pod nazwą »Zespół
Harmonii«”98. To wyraźne ożywienie amatorskiego ruchu teatralnego, któremu starano się nadać
cechy profesjonalne, zbiegło się też z nowymi nadziejami na pozyskanie dla teatru polskiego własnego budynku. Jeszcze w 1933 roku, za sprawą
wojewody białostockiego Mariana Zyndram-Kościałkowskiego, rozpatrywano możliwość
przeniesienia do centrum miasta opustoszałego, drewnianego budynku teatralnego dawnej
„Rozkoszy”. Pomysł jednak okazał się nierealny.
98 „Reflektor” 1934, nr 12, s. 5.
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W styczniu 1935 roku dobiegła natomiast końca
budowa Domu Katolickiego przy Rynku Kościuszki, który wcześniej miał być Domem Ludowym. W nowoczesnej sali ulokowane zostało kino
„Świat”, ale odbywały się w nim też amatorskie
przedstawienia teatralne.

Białystok
– Grodno – Wilno
W 1924 roku, po wielu staraniach, Białystok
miał wreszcie swój Teatr Miejski. Władze miejskie, dostrzegając potrzebę funkcjonowania
polskiego teatru, podpisały umowę z Teatrem
Miejskim w Grodnie. Jego dyrektor Bronisław
Skąpski, kierujący tą instytucją od 1920 roku,
zobowiązał się, że raz w miesiącu grać będzie
w Białymstoku99. Po raz pierwszy teatr grodzieński przyjechał do Białegostoku 18 lutego
1922 roku z przedstawieniem sztuki B. Gorczyńskiego Noc lipcowa, ale już 1 marca zespół
Bronisława Skąpskiego zjechał tym razem na
dłuższe występy. „Nowy Dziennik Białostocki”
odnotował to jako ważne wydarzenie, informując,
99 Bronisław Skąpski (1886-1947) – aktor, reżyser,
dyrektor teatrów. W młodości związany z Krakowem.
W latach 1912-1914 grał i reżyserował w Wilnie. Następne lata spędził w Rosji, grając i reżyserując w Moskwie
i Kijowie. W latach 1918-1920 prowadził Teatr Polski
w Mińsku Litewskim. Następnie do 1925 roku był dyrektorem Teatru Miejskiego w Grodnie. Od października
1925 prowadził teatr w Słonimiu. W sezonie 1926/27
występował w zespole „Reduty” w Wilnie, później do
około 1930 pracował w teatrze w Grodnie. W następnych latach organizował różne imprezy teatralne na
prowincji, m.in. w Częstochowie, Radomiu. Za: www.
encyklopediateatru.pl.
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że „nareszcie nasze miasto będzie miało szereg
przedstawień o wysokim poziomie artystycznym”100. Ponownie Skąpski odwiedził Białystok 4
lipca 1924 roku. Tym razem nie była to artystyczna wizyta. Dyrektor grodzieńskiego teatru przeprowadził rozmowy z władzami wojewódzkimi
i miejskimi. „Dziennik Białostocki” już w tytule
artykułu relacjonującego tę wizytę, informował:
„A więc od jesieni będziemy mieli stały teatr
w Białymstoku”. Projekt sformułowany został
w podpisanej wstępnej umowie, w której Skąpski
zobowiązywał się do grania 3 przedstawień w tygodniu – w czwartek, sobotę i niedzielę. Zobowiązywał się też, że jego „teatr ma posiadać doborowy
zespół sił pierwszorzędnych”. Jak relacjonowano –
„akcja dyr. Skąpskiego nie tylko w województwie,
lecz i w samorządzie miejskim spotkała się z przyjęciem życzliwym. P. prez. Szymański, do którego udał się p. dyr. Skąpski w sprawie zwolnienia
teatru w pierwszym roku od podatku i zapewnienia teatrowi opału, obiecał podnieść ją na posiedzeniu magistratu”. Rozmawiano też o powołaniu
Towarzystwa Przyjaciół Teatru w Białymstoku.
W planach Skąpskiego „T-wo takie dałoby możność nawiązania serdecznego stosunku teatru ze
społeczeństwem”. Jego członkowie mieliby się
opodatkować w wysokości 5 złotych miesięcznie
na rzecz teatru. Przy okazji podpisywania tej
umowy „Dziennik Białostocki” wyraził opinię,
która została źle przyjęta przez środowisko miejscowych animatorów życia teatralnego. Pisano,
że „raz nareszcie skończymy z nieudolnymi
teatrami amatorskimi i wszelkiego rodzaju
podejrzanej wartości artystycznej koncertami”.
Zawodowy teatr grodzieński, od momentu
podpisania umowy z władzami białostockimi,
100 „Nowy Dziennik Białostocki” 1922, nr 37, s. 3.

stałby się poniekąd również teatrem białostockim
i „[wpłynąłby] na ożywienie życia kulturalnego
miasta, które (wstyd powiedzieć) [zdobyło] się
na swoją placówkę teatralną dopiero po 5 latach
uzyskania niepodległego bytu Polski”101.
Zgodnie z zapowiedzią 8 lipca 1924 roku
w sali obrad rady miejskiej w magistracie odbyło
się zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjaciół Sceny i Sztuki. Przewodniczył mu prezydent
Bolesław Szymański. Wśród zebranych byli też
przedstawiciele ruchu amatorskiego: Zygmunt
Różycki, Roman Samitowski i Jan Knaup. Jednak
zdecydowaną większość stanowili urzędnicy.
Wśród nich najbardziej aktywny w referowaniu
i popieraniu idei powstania teatru i wspierającego go towarzystwa był sędzia sądu okręgowego
Wiktor Kulikowski, który przygotował statut
przyszłej organizacji. W trakcie zebrania doszło
do wymiany zdań pomiędzy „amatorami” i pozostałą częścią przybyłych. Różycki, Samitowski
i Knaup „wyrazili niezadowolenie”. W odpowiedzi opinię pozostałych uczestników wyraził
sędzia Kulikowski, który „oświadczył się przeciwko wprowadzaniu sił amatorskich do teatru
zawodowego”. „Dziennik Białostocki”, tłumacząc
swoje krytyczne słowa skierowane do amatorów,
wyjaśniał, że „dziś jednakże wybaczcie nam panowie, zajęliśmy stanowisko krytyczne, czas już
bowiem wielki na teatr odpowiadający wymogom dużego miasta wojewódzkiego”102. Sprawa
ta pozostawiła pewien niesmak i rozczarowanie wśród grupy osób, które od blisko 20 lat
nie szczędziły wysiłków, aby Białystok posiadał
stały teatr, a w obliczu realizacji ich marzenia
zostały zmarginalizowane.
101 „Dziennik Białostocki” 1924, nr 183, s. 4.

102 „Dziennik Białostocki” 1924, nr 187, s. 4.

Tymczasem 18 sierpnia 1924 roku prezydent miasta Bolesław Szymański, na specjalnie zorganizowanej konferencji w magistracie,
oficjalnie informował o powstaniu stałego teatru
w Białymstoku. Przedstawiał szczegóły umowy
zawartej z B. Skąpskim. Na zakończenie złożył
oświadczenie: „Z dniem dzisiejszym stało się
faktem założenie stałego teatru polskiego w Białymstoku”103. Inauguracja działalności Teatru
Miejskiego odbyła się 13 września 1924 roku.
W przeddzień wyrażano przekonanie, że „na
otwarcie przybędą wszyscy, komu sprawa kultury nie jest obcą”. Zgodnie z oczekiwaniami
do teatru „Palace” przybyli, między innymi, wojewoda białostocki Marian Rembowski oraz przedstawiciele „instytucji i organizacji i beau-mond`eu
zarówno polskiego, jak i żydowskiego społeczeństwa”. Zanim rozpoczęło się przedstawienie
wystąpił członek zarządu miasta doktor Bogdan
Ostromęcki, który „w serdecznych słowach
powitał nową placówkę”. Po nim przemawiał
Skąpski „prosząc o poparcie społeczeństwa
i zapewniając, że zespół teatru nie zawiedzie
nadziei”. Po tym oficjalnym rozpoczęciu sezonu
wystawiono sztukę Stefana Krzywoszewskiego
Edukacja Bronki. Ozdobą spektaklu był występ
gwiazdy, Haliny Cieszkowskiej, znanej aktorki
warszawskiego teatru „Rozmaitości”. Informowano, że „dyrekcja teatru wybrała tę sztukę na
otwarcie sezonu, aby dać możność Cieszkowskiej
zabłyśnięcia w całej krasie urody i blasku talentu”.
Podkreślano też, że dekoracje do tej sztuki będą
nowe, a nie te same, co w Grodnie. Miały być
„wykonane artystycznie we własnej pracowni”.
Ta historyczna inauguracja nie ograniczała się
jedynie do sobotniej premiery. W niedzielę grano
103 „Dziennik Białostocki” 1924, nr 228, s. 4.
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Śluby panieńskie Aleksandra Fredry i komedię
Pierścień z szafirem węgierskiego komediopisarza
Laszlo Lakatosa, która od kilku sezonów nie
schodziła z warszawskich scen. Jak relacjonowano „wstępnym bojem została zdobyta cokolwiek
sztywna publiczność”104.
Wkrótce jednak okazało się, że Białystok
nie jest przygotowany na stałe występy teatralne.
Bronisław Skąpski w wielu swoich wypowiedziach dawał do zrozumienia, że spotkało go
duże rozczarowanie. W trakcie przedstawień dla
młodzieży, mimo że były dochodowe, widownia
praktycznie uniemożliwiała aktorom grę. Skąpski
narzekał, że po rozpoczęciu spektaklu na widowni
rozpoczynały się głośne rozmowy i nawoływania.
Towarzyszyło temu „gremialne przechodzenie
gromad uczennic z parteru na balkon”, a „przez
cały czas przedstawienia w kilku miejscach
tłuczono orzechy”. Wielokrotnie musiała interweniować policja. Skąpski użalał się też na
„zatrważający objaw abstynencji publiczności
białostockiej”. Jego zdaniem „Białystok niestety
zdobywał i utwierdzał sławę miasta, w którym
na ostatnim planie są rozrywki kulturalne”.
Przeciętny białostoczanin „od teatru stronił
nałogowo”. Ten stan spowodował rezygnację
Skąpskiego, ale już w lutym 1925 roku grodzieński Teatr Miejski, pod szyldem Zrzeszenia
Artystów Scen Polskich, znowu zaczął cyklicznie występować w Białymstoku. Zmieniło się
też kierownictwo teatru. Jego dyrektorami
byli Wojciech Dąbrowski i R. Urbański105.
104 „Dziennik Białostocki” 1924, nr 254, s. 4.

105 W. Dąbrowski (1876-ok. 1944) – aktor. Występował w wielu miastach, będąc członkiem licznych zespołów teatralnych. Między innymi w sezonie 1901/02
występował w Łomży i Suwałkach. Od 1923 roku do
wybuchu II wojny światowej występował stale w Grodnie.
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W kolejnych sezonach przedstawienia teatru
odbywały się w Białymstoku nieregularnie.
Zmiana nastąpiła w czerwcu 1930 roku,
kiedy to na posiedzeniu Zarządu Koła Miast
Województwa Białostockiego postanowiono
w oparciu o teatr grodzieński utworzyć Teatr
Objazdowy Samorządów Województwa
Białostockiego, który występował w Grodnie,
Białymstoku oraz, między innymi, w Suwałkach, Augustowie i Sokółce. Jego dyrektorami zostali Józef Krokowski i Kazimierz
Opaliński106. Osobistą kontrolę nad teatrem
zadeklarował wojewoda białostocki Karol
Kirst107. Po Krokowskim i Opalińskim w kolejnych sezonach teatrem kierowali: Jan Otrębski
(1933-34)108, a od 1935 roku Józef Grodnicki109.
W latach 1926-1927 należał do zespołu „Reduty”, za:
www.encyklopediateatru.pl.; „Dziennik Białostocki” 1925,
nr 51, s. 4.

106 J. Krokowski (1891-1939) – aktor, reżyser. Występował między innymi w Kijowie, Toruniu, Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy. W latach 1930-34 kierował wspólnie
z Kazimierzem Opalińskim teatrem w Grodnie. W ostatnich latach życia porzucił działalność teatralną i pracował
jako kierownik Wydziału Kultury w Starostwie w Kaliszu.
Za: www.ecyklopediateatru.pl.
K. Opaliński (1890-1979) – wybitny polski aktor.
Od 1930 roku wraz z J. Krokowskim kierował Teatrem
ZASP w Grodnie, a następnie w latach 1931-1933
Teatrem Objazdowym Samorządów Woj. Białostockiego.
Za: www.encyklopediateatru.pl.
107 „Dziennik Białostocki” 1931, nr 35, s. 4.

108 J. Otrębski (Otrembski) (1890-1961) – aktor.
Do zawodu aktorskiego przygotowywał się pod kierunkiem B. Skąpskiego. Debiutował w Częstochowie
w 1909 roku. W latach 1933-1934 był dyrektorem
Teatru Miejskiego w Grodnie, a następnie w sezonie
1934/35 wspólnie z Józefem Krokowskim kierował
teatrem w Kaliszu. Za: www.encyklopediateatru.pl.

109 J. Grodnicki(1899-1961) – aktor i reżyser. Debiutował w 1909 roku w Sosnowcu. W następnych latach
występował między innymi w Łodzi, Lublinie, Warszawie
i Krakowie. W latach 1934-38 był dyrektorem Teatru

Z jego działalnością wiązano pewne nadzieje,
pisząc, że „wreszcie, zdaje się, będziemy mieli
dobry teatr”110. Komisja teatralna Koła Miast
Województwa Białostockiego z działalności
Teatru Objazdowego składała kwartalne
sprawozdania. Od nich uzależnione było
wypłacanie subwencji. I tak w sprawozdaniu
za ostatni kwartał 1932 roku informowano, że
Teatr Objazdowy zorganizował w Białymstoku
11 „wieczorowych przedstawień” i trzy popołudniówki dla dzieci i młodzieży. Największym
powodzeniem cieszyła się inscenizacja dramatu
Aleksieja Tołstoja i Pawła Szczegolewa Azef,
który obejrzało 696 widzów. Najmniejsza frekwencja, 210 widzów, była na przedstawieniu
Zemsty. Ogółem przedstawienia w tym okresie
obejrzały 6634 osoby. Zauważano, że „publiczność białostocka woli lekki repertuar, no i chętniej idzie do teatru na występy gościnne znanych
artystów”. Pomimo że miasto wsparło teatr
subwencją w wysokości 3540 złotych, to bilans
finansowy z tych miesięcy zamknął się deficytem
wynoszącym ponad 200 zł. W ostatnim sezonie
teatralnym 1938-39 dyrekcję Teatru Objazdowego objął Władysław Czengery111. Problem
im. E. Orzeszkowej w Grodnie. Przez pierwsze dwa sez.
t. nie miał konwencji z ZASP-em, a aktorzy jego byli
wykluczeni ze Związku. Dopiero w 1936 sytuacja prawna
została ustabilizowana. Za: www.encyklopediateatru.pl.
110 „Tempo” 1935, nr 1, s. 8.

111 W. R. Czengery (1888-1942) – aktor, reżyser.
Od 1908 występował na scenach teatrów w Rydze,
Petersburgu, Moskwie, Kijowie, Charkowie, Rostowie
nad Donem i Baku. Po I wojnie świat. występował
w 1921 w Lubianie, od 1922 w Rydze, gdzie od 1924 był
kierownikiem polskiego teatru amatorskiego, a od 1926
Teatru Polskiego na Łotwie z siedzibą w Rydze.
Do Polski wrócił w 1933 i zajął się głównie reżyserią.
W sezonie 1933/34 był reżyserem w Teatrze Miejskim
w Wilnie, w 1934-36 w Teatrze Miejskim w Łodzi,

braku stałych przedstawień teatralnych w wielu
miastach polskich dostrzegany był też przez
władze centralne. Interesujący pomysł w tej
sprawie przedstawił w Ministerstwie Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego Tadeusz
Kończyński, założyciel teatru „Znicz”. Jego głównym zadaniem było regularne granie sztuk teatralnych w miastach bez stałego zespołu aktorskiego.
„Znicz” składał się z zawodowych aktorów i reżyserów. Jego repertuar stanowić miały „sztuki
wyższej wartości literackiej, nowości polskie
i zagraniczne, nadto sztuki przeznaczone dla
szkół i bajki”. Co istotne, posiadał on też własne
dekoracje i rekwizyty. Na początku kwietnia
1928 roku Kończyński podpisał porozumienie
z władzami Białegostoku i od 21 kwietnia rozpoczął stałe występy w mieście112.
Jednak najważniejszym wydarzeniem
teatralnym w Białymstoku były występy Teatru
„Reduta” Juliusza Osterwy. Po raz pierwszy zespół „Reduty” przyjechał do Białegostoku w maju
1924 roku z Pastorałką i Pochwałą wesołości Leona Schillera. Informowano, że „teatr stołeczny
»Reduta«, znajdujący się pod protektoratem
Prezydenta Rzeczypospolitej, w objeździe Kresów w pociągu specjalnym z zespołem 40 artystów, własnymi dekoracjami etc., zawita dziś do
Białegostoku. […] Niech stawi się cały Białystok,
tylko nie wolno się późnić, gdyż warszawiacy nie
uznają naszych białostockich zwyczajów”113.
w sezonie 1936/37 w Wilnie, w sezonie 1937/38
w T. Polskim w Poznaniu. Od 1938 r. był dyrektorem
Teatru Miejskiego w Grodnie i kierował nim następnie
po wybuchu wojny do maja 1940. W 1941 wyjechał
do Homla. Uciekając przed Niemcami, dostał się w głąb
Rosji. Za: www.encyklopediateatru.pl.
112 „Dziennik Białostocki” 1928, nr 102, s. 4.

113 „Dziennik Białostocki” 1924, nr 141, s. 4.
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Gdy w 1925 roku „Reduta” przeniosła się z Warszawy do Wilna, przyjazdy teatru do Białegostoku stały się regularne. Te kontakty były częste
również za przyczyną Mieczysława Limanowskiego – współzałożyciela „Reduty”. Ten wybitny
geolog, profesor Uniwersytetu Wileńskiego,
bywał do Białegostoku zapraszany z wykładami. W kwietniu 1931 roku, na zaproszenie
białostockiego Koła Przyjaciół Literatury
i Sztuki, przybył z odczytem o rozwoju i przyszłości Białegostoku.
Jeden z najbardziej spektakularnych występów „Reduty” odbył się w czerwcu 1926 roku.
Poprzedziły go zapowiedzi: „Znakomity zespół
»Reduty« wyruszył na V-ą wyprawę artystyczną
po ziemiach Rzeczypospolitej. Na pierwszy ogień
pójdzie Białystok”. Białostockie występy zaczęły
się w niedzielę 6 czerwca. „Reduta” na scenie
teatru „Palace” pokazała Dożywocie Aleksandra
Fredry. Tego dnia odbyły się dwa spektakle.
Pierwszy o godzinie 16 dla szkół, a drugi
o 20 „dla szerszych warstw społeczeństwa”.
Następnego dnia wystawiono farsę Stefana
Krzywoszewskiego Pan Minister. We wtorek
grano komedię Jerzego Szaniawskiego Lekkoduch, a w środę ponownie sięgnięto do twórczości
Krzywoszewskiego. Tym razem była to komedia
Diabeł i karczmarka. Wydawało się, że wyśmienity
zespół zadowoli białostocką publiczność lekkim
repertuarem. Wśród teatromanów dało się zauważyć poczucie lekkiego niedosytu i zawodu.
We wtorek niespodziewanie ogłoszono sensacyjną wiadomość. „Reduta” wystąpi jeszcze raz,
10 czerwca w czwartek. Aktorzy Osterwy białostockiej publiczności postanowili przedstawić
dramat Calderóna Książę Niezłomny w tłumaczeniu Juliusza Słowackiego. Białostoczanie
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dowiedzieli się, że „arcydzieło poezji polskiej
ujrzymy na tle gmachu wojewódzkiego”, czyli
na dziedzińcu honorowym Pałacu Branickich.
Przedsięwzięcie to miało pokazać tutejszej publiczności najnowsze trendy w reżyserii, w których spektakl „nie może pomieścić się w ciasnych
ramach pudełka scenicznego”. Aby wyzwolić się
z tych pudełek, reżyserzy poszukiwali „fragmentów starych zamków, kościołów lub pięknych
wzgórz”. Zauważono, że takie zabiegi działają
„oczyszczająco na aktorów”. Architektura „starych budowisk” wywierała też niezwykłe wrażenia
na publiczności. Zauważono nawet, że w takiej
scenerii publiczność uczestniczy wraz z aktorami
w tworzeniu spektaklu. Zespół „Reduty” już
od 1924 roku eksperymentował z plenerowymi
przedstawieniami. W poprzednich sezonach
wystawiał misteria religijne. Odwiedził z nimi
12 polskich miast. Pierwszy raz Niezłomnego
wystawiono w Wilnie na dziedzińcu uniwersyteckim, gdzie tłem była elewacja kościoła św. Jana.
Następne było Grodno. Tu grano przed kościołem
Bernardynów. Z Białegostoku Osterwa z inscenizacją Calderóna/Słowackiego jechał do Krakowa,
aby pokazać ją na wawelskim dziedzińcu. Początkowo nie wierzono, że to „przepiękne widowisko”
naprawdę będzie wystawione. Dodatkowych
emocji dodały jeszcze zapowiedzi „przebogatych
stylistycznych kostiumów, ilustracji muzycznej
wykonywanej przez pełną orkiestrę”. Białostoczanie oczekiwali też anonsowanych efektów
świetlnych, wywołanych reflektorami i pochodniami. Na wiadomość o tym wydarzeniu natychmiast
zareagowało Kuratorium Okręgu Szkolnego.
Wszystkie miejscowe szkoły otrzymały specjalny okólnik, nakazujący dyrekcjom umożliwienie
uczniom obejrzenia przedstawienia. Organizacją

całej widowni zajął się teatr „Palace”, ale bilety
rozprowadzał akredytowany przy nim pracownik
„Reduty”. To on został zobowiązany przez Kuratorium do sprzedaży specjalnych uczniowskich
biletów. Na samej widowni dla porządku wydzielone zostały odrębne sektory dla „młodzieży szkół
powszechnych oddziałów piątego, szóstego i siódmego pod opieką wychowawców”. W czwartkowy
wieczór, już po godzinie 19, pałacowy dziedziniec
zaczął się zapełniać. O 20.30 rozbłysły reflektory
i z pałacowej sieni, na scenę ustawioną przed
samym pałacem, weszła postać w tunice. Była
to Zara, służebna królewny Fezu114. Przedstawienie wywarło na publiczności ogromne wrażenie,
tak więc w rok później powtórzono je. I tym
razem sukces był ogromny115.
Występy „Reduty” cieszyły się w Białymstoku dużą popularnością. Zespół przyjeżdżał
kilkakrotnie w każdym sezonie teatralnym. Za
każdym razem zapowiadany był jako niezwykłe
wydarzenie. Na przykład w 1928 roku pisano,
że „w dniu dzisiejszym i jutro w teatrze »Palace«
wystąpi świetny teatr »Reduty«”116. Innym razem
narzekano, że „przedstawienia »Reduty«, niestety,
zbyt rzadkie w naszym mieście, cieszą się u nas
taką popularnością, że już samo ukazanie się na
mieście charakterystycznych białych afiszów
z niebieskim nadrukiem Zapowiedź »Reduty«
wywoływało wielkie zainteresowanie wśród
szerokich warstw naszej ludności”117. Doceniając
zasługi „Reduty” dla krzewienia kultury polskiej,
zapowiadano jej występy pisząc, że „posiadająca
114 „Dziennik Białostocki” 1926, nr 159, s. 4.

115 „Dziennik Białostocki” 1927, nr 252, s. 4.
116 „Dziennik Białostocki” 1928, nr 133, s. 4.
117 „Dziennik Białostocki” 1929, nr 143, s. 4.

tak piękne karty działalności na terenie województw wschodnich »Reduta« pod kierunkiem
J. Osterwy i M. Limanowskiego zawita dziś do
Białegostoku”118. Te częste wizyty teatru Osterwy
w Białymstoku w sposób naturalny doprowadziły
do podpisania 17 lipca 1934 roku porozumienia
o stałych, cyklicznych występach, pomiędzy teatrem a władzami miasta. Po raz ostatni „Reduta”
pojawiła się w Białymstoku 26 lipca 1939 roku.

Teatralna
wielokulturowość
Środowisko białostockich Żydów wytworzyło własny, odrębny obieg życia kulturalnego.
O jego hermetyczności najlepiej świadczy recenzja z występów moskiewskiego teatru „Habima”, który w swoich realizacjach nawiązywał
do słynnego teatru Konstantina Stanisławskiego.
„Habima” występowała w Białymstoku w teatrze
„Palace” w kwietniu 1926 roku. Recenzent pisał,
że w omówieniu spektaklu musi opierać się głównie na intuicji, bowiem walory przedstawienia
„się tylko odczuwa; podziwia się mózg, nie czuje
się głębokiego wzruszenia: na scenie jakby nie
było serca i duszy. Chcąc być całkowicie bezstronnym, muszę zaznaczyć, że wrażenie to
stąd może pochodzić, że odgrodzeni jesteśmy
od sceny nieznajomością języka”119. Drugą przyczyną izolacji teatru żydowskiego w Białymstoku
była niechęć, często przybierająca wyraźne formy
118 „Dziennik Białostocki” 1933, nr 154, s. 4.

119 „Prożektor” 1926, nr 18, s. 6-7.
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antysemityzmu, ze strony społeczności polskiej.
Miejscem, gdzie odbywały się przedstawienia
różnych żydowskich zespołów, był teatr „Palace”,
często określany też mianem teatru żydowskiego.
Obszerny szkic dotyczący historii teatru
żydowskiego w Białymstoku napisał Szeftel Zak.
Zawarł w nim główne wydarzenia ze znacznie
bogatszej aktywności artystycznej tej blisko
50-tysięcznej społeczności Białegostoku. Pisał:
Białystok był jednym z wielu prowincjonalnych
miast, w których żydowski teatr mógł podczas
okupacji niemieckiej w czasie I wojny światowej
funkcjonować. Niemniej jednak przeżywał też
trudności. Na przykład, aby podróżować na tak
zwane „terytorium wschodnie”, potrzebne było
specjalne zezwolenie, które nie było łatwo dostępne. Co więcej, istniał też problem ubezpieczenia
teatru. […] Budynek teatru „Palace” był jedynym
nadającym się do działalności teatralnej obiektem
w mieście. Występowały w nim rosyjskie i polskie
zespoły teatralne oraz „Niemiecki Teatr Frontu
Wschodniego”. Odbywały się także zebrania,
zjazdy i koncerty. Bez względu na trudności aktorzy żydowscy byli w tym okresie bardzo aktywni
w Białymstoku.
Społeczność żydowska w Białymstoku wspierała działalność kulturalną prowadzoną przez Żydowskie Stowarzyszenie Sztuki, które miało trzy
sekcje: dramatyczną, muzyczną i literacką. Sekcja
muzyczna składała się z siedemdziesięcio-osobowego chóru, którego dyrygentem był Pejsach
Kapłan, późniejszy redaktor i krytyk teatralny
dziennika „Unzer Leben”. Sekcję teatralną prowadził pisarz i nauczyciel Jakow Pat. Obaj układali
programy w teatrze „Palace”, które przyciągały
liczną publiczność. Działała również druga
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organizacja kulturalna, znana jako „Hazamir”.
Posiadała ona dużą i wysokiej jakości orkiestrę.
Ta twórcza atmosfera pobudziła rozwój żydowskiego teatru, nawet w tych trudnych czasach. […]
W 1919 roku w ciągu kilku miesięcy reaktywowano teatr żydowski w Białymstoku. Aktorzy
białostoccy, którzy pojawili się w różnych przedsięwzięciach teatralnych i estradowych, zorganizowali
się w stały zespół pod nazwą „Kącik Artystyczny”.
Wśród nich znaleźli się: Jehuda Grynhojz, Israel
Beker – aktor i reżyser „Habimah National Theatre”
w Izraelu, Jakow Suzanowicz, Zalmen Kolesznikow,
Renje Glikman, Ester Zewkina, Israel Birnbojm,
Szymon Osowicki, Izchok Gelczynski, Nina Sibircowa, Lyfszic, Herszberg, Meir Szwarc, Szolem
Szwarc, Dorina i inni. Gazeta „Unzer Leben”
podawała, że „Kącik Artystyczny” „pokazał, że
jest pod silnym wpływem poważnych żydowskich
teatrów, szczególnie trupy z Wilna”.[…]
Pod koniec lat dwudziestych powstała mała
żydowska grupa teatralna o imieniu „Gilah Rinah”,
założona przy Linas Hatzedek (instytucja charytatywna) w Białymstoku. Jej założycielami byli
Wiktor Bubrik i Tepicer. Jego pierwsze programy
składały się z rosyjskich fragmentów fars, przetłumaczonych na jidysz przez: Pejsacha Kaplana,
Mendla Goldmana, Sztejnsapira i innych. Dyrektorem muzycznym był M. Szaberman, a dyrektorem artystycznym Rozanecki. Zespół ten osiągnął
wiele sukcesów, specjalizując się w oryginalnym
repertuarze i pieśniach jidysz. Na początku lat
trzydziestych trzy wiodące postacie żydowskiego
ruchu teatralnego w Białymstoku, Jehuda Grynhojz,
Szeftel Zak i Hersz Flojm, zorganizowały stały
zespół w teatrze „Palace”. Zespół ten przez osiem
lat występował w Białymstoku, a także w około
dwudziestu okolicznych miastach i wioskach.

Szczególnie w pierwszym sezonie, 1931-32, teatr
odniósł sukces. Utworzono komitet znany jako
„Friends of the Yiddish Theatre”. Jeden z członków
Rady Miejskiej Białegostoku, Binjomin Tabaczyński, po wielu staraniach uzyskał subwencję dla
zespołu, a także ulgę podatkową od samorządu
lokalnego. Znacząco poprawiło to sytuację finansową Białostockiego Teatru Spółdzielni.
Białystok, będąc stosunkowo mniejszym
miastem, musiał polegać na artystach z większych
ośrodków, aby stworzyć zróżnicowany repertuar.
Z tego powodu Żydzi białostoccy mieli szczęście,
że w teatrze pojawili się najlepsi wykonawcy: Ajzik
Samberg, Zygmunt Turkow, Ida Kamińska, Jonas
Turków, Dyana Blumenfeld, Cyli Adler, Kurt Kacz,
Dina Halperin, Sam Bronecki, Moris Lampe, Roz
Szoszana, Simche Natan, Maurice Schwartz, Dowid
Zajderman, Chana Lerner, S. Goldberg, Szlojme
Prizament, Gizi Hajdn, Wiera Kaniewska, Pol
Brajtman, Regina Cuker, Karl Cymbalist, Drzeni
Łowicz, Chaim Lewin, Ben-Cion Witler, Jack
Rechtzeit, Irving Jacobson, Pejsachke Bursztejn,
Aleksander Gornach, Ana i Hajmi Jakubowicz
i inni”120.

Bez wątpienia najciekawszym przedsięwzięciem teatralnym żydowskiego Białegostoku był
wspomniany przez Szeftela Zaka Teatr Miniatur „Gilarino” („Gilah Rinah”). Impulsem do
jego powstania były występy w lecie 1926 roku
warszawskiego teatru „Azazel” (z hebr. „upadły
anioł”). Artyści odnieśli w Białymstoku ogromny
sukces121. W październiku 1926 roku „w pewnym
kółku miejscowej młodzieży żydowskiej powstała
120 The Bialystoker Memorial Book, ed. by J. Shmulewitz,
New York 1982, s. 33.
121 „Prożektor” 1926, nr 33, s. 12.

myśl o utworzeniu w naszym grodzie stałego
teatru intymnego typu Azazel”. Inicjatorami
byli: reżyser i aktor Wiktor Bubryk i malarz
Oskar Rozanecki. Ich zapał udzielił się wielu
mieszkającym w Białymstoku literatom, muzykom, artystom estradowym.
Pierwsze organizacyjne spotkania miały się
odbyć w tak zwanej sali notariatów w kamienicy
przy Sienkiewicza 5. Szybko jednak okazało się,
że przedsięwzięcie może być finansowane przez
Towarzystwo „Linas Hacedek”. W związku
z tym siedzibą przyszłego teatru została kamienica Towarzystwa przy ulicy Różańskiej 3.
Postanowiono, że białostocki teatr-kabaret
powinien wpisać się modny nurt reprezentowany przez warszawskie kabarety „Nietoperz” czy
„Qui Pro Quo”. Opiekę literacką powierzono
redaktorowi białostockiej gazety „Dos Naje
Łebn”, Pejsachowi Kapłanowi, dziennikarzowi
tej gazety – Lejzorowi Mendelbrotowi – oraz
znanemu białostockiemu poecie Mieczysławowi
Goldmanowi. Kierownictwo muzyczne objął
znany w mieście kompozytor i nauczyciel śpiewu Jakub Berman. Za scenografię i kostiumy
odpowiadał Rozanecki, a za efekty świetlne
Izaak Boskies. Reżyserię programów wzięli
w swoje ręce Wiktor Bubryk i Jakub Tapicer.
Do zespołu aktorskiego zaangażowano 20
miejscowych artystów. Trzeba było stworzyć
cały teatr od podstaw. Rozanecki zaprojektował
kostiumy, które szyte były przez białostockich
krawców. Oni też wykonali dwie kurtyny: aksamitną i finałową. Premiera zapowiedziana została
na przełom listopada i grudnia 1926 roku. Teatr
nie miał jednak ciągle nazwy. Pejsach Kapłan
ogłosił więc na łamach „Dos Naje Łebn” konkurs.
Wygrał go niejaki Ginzburg, który zaproponował
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nazwę „Gilarino”, co po hebrajsku znaczyło
śmiech i śpiew122.
2 grudnia 1926 roku o godzinie 21.10
aksamitna kurtyna w teatrze „Gilarino” uniosła
się. „Intymny teatr żydowski” rozpoczął swój
pierwszy występ przed wypełnioną do ostatniego
miejsca widownią. „Każdy poszczególny numer
programu dziwił czystością swego wykonania,
oryginalnym stylem, artyzmem”. Publiczność
nie szczędziła braw. Zachwyciła się scenografią.
Szlagierem programu, wielokrotnie powtarzanym,
okazał się Waluta Charleston białostockiego duetu
Berman (muzyka) i Goldman (słowa). Inne ich
piosenki też przypadły słuchaczom do gustu.
Z upodobaniem słuchano Złatele, Chińskiego
raju i żydowskiej pieśni ludowej Abecadło, której
towarzyszyła pomysłowa i zabawna inscenizacja.
„Z wielkim sukcesem przeszła Katarzynka w wykonaniu panny Zylbersztejn i panów Knyszyńskiego i Szapiro. Bardzo podobała się »Wesoła
Hałastra« – chór humorystyczny z 10 osób pod
batutą p. W. Bubryka”. Konferansjerkę prowadził
Jakub Tapicer. Był on, zdaniem publiczności, słabszym punktem programu. Raziła jego nienaturalność i „sztywność”. Powodzenie było tak wielkie,
że artyści wystąpili z tym programem aż 17 razy123.
Po tak spektakularnym sukcesie Teatr Miniatur „Gilarino” zaczął przygotowywać kolejny
program. Jego premiera odbyła się w piątek 21
stycznia 1927 roku. Różnił się od poprzedniego
tym, że pojawiły się w nim utwory poważniejsze,
refleksyjne. Jeden z nich – O północy – wykonywany przez pannę Kapelmanównę i partnerujących jej Giełczyńskiego i Zucanowicza, wywarł
na słuchaczach „bardzo silne wrażenie”. Któryś
122 „Prożektor” 1926, nr 44, s. 8.

123 „Prożektor” 1926, nr 48, s. 7-8.
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z recenzentów stwierdził nawet, że utwór ten
„przekroczył stanowczo zakres teatru miniatur”. Ale reszta programu, tak jak i uprzednio,
znakomicie bawiła. Salwy śmiechu towarzyszyły
skeczowi Polityka w synagodze za piecem. Słuchacze z łatwością odczytywali zawarte w nim aluzje
do spraw toczących się w sejmie, białostockiej
radzie miejskiej i tutejszej gminie żydowskiej.
Szlagierem drugiego programu stało się Gilarino
Shimy, skomponowane przez Bermana do słów
jednego z literatów białostockich, który ukrył się
pod pseudonimem Poncz. Śmiech towarzyszył
też kupletom śpiewanym przez parę marionetek,
Ele i Szmelke, które animowane były przez pannę Łobzowską i jej partnera Katinko. Ten ostatni
okrzyknięty został niekwestionowaną gwiazdą
wieczoru. Kuplety te ostrzem satyry cięły po znanych białostockich osobistościach. Powodzeniem
cieszyły się piosenki Głuptas i Perska mądrość.
Na finał zostawiono, tak jak i poprzednio, występ
„Wesołej Hałastry” z nowymi piosenkami, które
wywołały „homeryczny śmiech publiczności”.
Z zadowoleniem zauważono też, że konferansjer
Tapicer nie był już taki sztywny124.
Publiczność domagała się kolejnych występów. Wobec tego w lutym 1927 roku dyrekcja
teatru z najlepszych numerów obydwu programów postanowiła zrobić jeden. I on cieszył
się niesłabnącym powodzeniem. O „Gilarino”
zaczęła pisać warszawska prasa. Pojawiły się
też propozycje gościnnych występów z innych
polskich miast. Teatr Miniatur „Gilarino” przełamał dotychczas obowiązującą zasadę, sprowadzającą się do schematu, że na spektakle
żydowskie uczęszcza wyłącznie publiczność
żydowska, a na polskie polska. O przełamaniu
124 „Prożektor” 1927, nr 5, s. 7-8.

tego zjawiska pisano: „Na przedstawieniach
»Gilarina« widzieliśmy ówczesnego wojewodę białostockiego, p. inż. Rembowskiego, ze
swoimi znajomymi i krewnymi, naczelnika
Woj. Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego
p. R. Kwiatkowskiego z małżonką i cały szereg
innych dygnitarzy białostockich i przedstawicieli tutejszego społeczeństwa i towarzystwa.
Widzowie – Polacy, nieposiadający języka
żydowskiego, wychodzili jednak z »Gilarino«
pod wrażeniem przyjemnie i mile spędzonego
wieczoru, albowiem muzyka p. M. Bermana
(kierownika muzycznego »Gilarina«) była wspaniała, młode zaś siły zespołu dawały publiczności
dużo artyzmu, wokalnych perełek, plastycznych
wrażeń artystycznych, dużo talentu, dużo temperamentu, dużo ekspresji i młodości”125. Teatr Miniatur „Gilarino” istniał jednak zaledwie rok.
W grudniu, na skutek zatargu z zarządem Towarzystwa „Linas Hacedek”, zespół rozpadł się126.
Amatorskie formy życia teatralnego
miały miejsce również w środowisku mniejszości rosyjskiej. Spektakularnym wydarzeniem
było wystawienie w teatrze „Palace” 29 stycznia
1934 roku 4-aktowej sztuki rosyjskiej pisarki
Tatiany Szczepkiny-Kupernik Panna z fiołkami.
Na spektakl przybył, wraz z małżonką, wojewoda
białostocki Marian Zyndram-Kościałkowski,
a widownia „przepełniona była doborową publicznością”. Pewną sensacją tego wydarzenia była
obsada aktorska. „Czołowe role w sztuce wzięli
na siebie znani na gruncie białostockim miłośnicy
rosyjskiej sztuki dramatycznej p. N. Mieciełowska,
Bujalska-Gorewa i p. płk Kawelin”. Mieciełowska
była żoną Borysa Mieciełowskiego, „obywatela
125 „Prożektor” 1927, nr 49, s. 6.

126 Tamże, s. 5-7.

ziemskiego, białego pułkownika”, właściciela
Ignatek, ale największe zainteresowanie budził
występ Mikołaja Kawelina, właściciela majątku
Rafałówka. Pułkownik Kawelin, znany z ekscentrycznych upodobań, kojarzony był w Białymstoku ze sportem i wystawnym życiem. Jego
pojawienie się na deskach scenicznych było
towarzyską sensacją. Sztukę grano w oryginale,
po rosyjsku. Uznanie wzbudziła wartka reżyseria,
którą wziął na siebie Wiktor Narcew-Bubryk.
We wszystkich antraktach i po spektaklu publiczność zgodnie przyznawała, że aktorzy „wykonali
te role dobrze i bez zarzutu”. Dochód z biletów
przeznaczony został na potrzeby Rosyjskiego
Komitetu Dobroczynności127. Innym ciekawym
wątkiem teatralnej wielokulturowości była amatorska działalność środowiska białoruskiego.
W Białymstoku działał oddział powstałego
w 1921 roku Towarzystwa Szkoły Białoruskiej.
Jednym ze źródeł finansowania Towarzystwa
było uzyskiwanie dochodów z organizacji amatorskich przedstawień teatralnych. Do Białegostoku
w 1933 roku przyjechał Józef Drozdowicz – malarz, pisarz, działacz społeczny, jeden z liderów
Towarzystwa. Na potrzeby przygotowywanych
spektakli wykonał kurtyny teatralne.

Nowy
gmach teatru
W styczniu 1933 roku po raz pierwszy
nabrał realnych kształtów w Białymstoku termin
127 „Reflektor” 1934, nr 5, s. 8.
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– dzielnica reprezentacyjna – który przez następne lata rozbudzał wyobraźnię mieszkańców.
„Dziennik Białostocki” informował o „projekcie
stworzenia w naszym mieście dzielnicy reprezentacyjnej, jakiej Białystok, stolica jednego
z województw Rzplitej, dotychczas nie posiada.
Realizacja tego projektu uzależniona jest od
przekazania przez państwo miastu obszernego
terenu położonego między ulicami Mickiewicza, Wersalską (Akademicką), Legionową,
o powierzchni około 28 ha. Teren ten w części
swej pomiędzy ulicami Mickiewicza i Wersalską
o powierzchni około 8 ha, obecnie prawie zupełnie niewykorzystany, zewnątrz oszpecony nieestetycznym parkanem, wobec monumentalnych
gmachów izby skarbowej i sądu okręgowego szpecący raczej, niż ozdabiający ubogie w elementy
estetyczne nasze miasto, ma być wykorzystany
dla podniesienia kultury i higieny oraz estetyki
miasta”. Władze miejskie wystąpiły do wojewody
białostockiego, Mariana Zyndram-Kościałkowskiego, o przekazanie tych terenów. Wojewoda,
jak pisano, „bardzo przychylnie ustosunkowuje
się do tego projektu”, co nie było zaskoczeniem,
bo teren ten od dziesięcioleci nikomu nie służył.
Jego fragment zajmowała nieużywana od 1915 roku zajezdnia tramwaju konnego. Szkicowano więc
pierwsze plany zagospodarowania nieużytków.
Od strony ul. Mickiewicza i frontem do niej, mniej
więcej w środku stanąłby Dom Ludowy im. Marszałka Piłsudskiego. Powinien on – zgodnie z projektem – obejmować salę widowiskową, teatralną,
odczytową, a może nawet w przyszłości mógłby
się stać siedzibą biblioteki oraz towarzystw kulturalno-oświatowych. Przed Domem Ludowym
w odpowiednim oddaleniu stanąć winien pomnik
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Józefa Piłsudskiego, jako dług wdzięczności obywateli miasta twórcy Niepodległości Polski […].
Tu byłoby też miejsce na roztoczenie opieki nad
dzieckiem [...]. Stworzony ogród Jordanowski stałby
się środkiem profilaktycznym, przeciw późniejszym
schorzeniom […]. Znalazłoby się jeszcze miejsce na
korty tenisowe dla starszych oraz inne urządzenia
sportowe […]. W ten sposób uzyskałoby się ładną,
reprezentacyjną dzielnicę, oraz połączenie Parku
Miejskiego im ks. Józefa Poniatowskiego z Parkiem
3-go Maja. Poza tym projektuje magistrat właściwe
wykorzystanie terenu, oddanego czasowo do użytku
seminarium nauczycielskiego”128.

Prace rozpoczęto 11 kwietnia 1933 roku.
W przeddzień wojewoda białostocki, Marian
Zyndram-Kościałkowski, dokonał gospodarskich
oględzin terenu budowy. Spacerował po „parku
wojewódzkim przeznaczonym na urządzenie
alei łączącej środek miasta ze Zwierzyńcem.
Zapoznawszy się bliżej z planami alei, kwietników itp., p. Wojewoda powiększył projektowaną
pierwotnie szerokość alei, przydzielając z terenu
parku wojewódzkiego dalszy kilkumetrowej szerokości pas. W ten sposób aleja główna, długości
prawie kilometra, liczyć będzie 8 metrów szerokości”129. Przy pracach, które trwać miały do
połowy czerwca, zatrudnionych zostało 100.
robotników. W pierwszych dniach wycinano
drzewa i karczowano teren. Pod koniec kwietnia aleja była już prawie gotowa. Szybkie tempo
możliwe było z powodu zwiększenia pracujących do 150. osób. To pozwoliło przystąpić do
wytyczania kolejnej alei, biegnącej wzdłuż ulicy
128 „Dziennik Białostocki” 1933, nr 11, s. 4.

129 „Dziennik Białostocki” 1933, nr 101, s. 4.

Wersalskiej (Akademickiej). Jednocześnie czekano
na decyzję ministra spraw wewnętrznych, który
miał wypowiedzieć się w sprawie terenów zajmowanych przez ogród Seminarium Nauczycielskiego. Pisano, że po zakończeniu tych prac „park
wojewódzki [część parku, która pozostała przy
pałacu – A.L.] oddzielony będzie od bulwarów
siatką drucianą i żywopłotem, tak że optycznie
bulwary stanowić z nim będą całość. Brzydki
parkan drewniany od ul. Legionowej, Wersalskiej
i Mickiewicza zostanie usunięty bezpowrotnie”130.
Postęp prac osobiście nadzorowali wojewoda
i prezydent miasta Seweryn Nowakowski. 26
kwietnia obaj zwiedzili ogród seminaryjny i park
Księcia J. Poniatowskiego. „Chodziło o ustalenie
miejsca, gdzie w niedalekiej przyszłości stanąć
ma Dom Ludowy im. Marszałka Piłsudskiego.
Za najodpowiedniejsze uznano plac na końcu
ogrodu miejskiego na przedłużeniu osi ul. Kilińskiego. Zdecydowała tu bliskość śródmieścia oraz
bezpośrednie sąsiedztwo tych terenów z województwem, magistratem i hotelem, co nie jest bez
znaczenia dla przyszłego rozwoju miasta zarówno
pod względem propagandowym, jak i handlowym”. Przy okazji wspomniano, że wcześniej, już
w 1928 roku, planując budowę Domu Ludowego,
wymieniano inne jego lokalizacje, jednak ich oddalenie od centrum – zdaniem Kościałkowskiego
i Nowakowskiego – „wpłynie ujemnie na frekwencję publiczności”. Obaj zgodnie uznali, że
„zrealizowanie projektu wraz z całym planem
bulwarów nada tej dzielnicy prawdziwie europejski charakter, powiększając jednocześnie dorobek
miasta w dziedzinie plantacji”131.
130 „Dziennik Białostocki” 1933, nr 114, s. 6.

131 „Dziennik Białostocki” 1933, nr 115, s. 6.

Z inicjatywy wojewody Mariana Zyndram-Kościałkowskiego powstał Komitet Budowy
Domu Ludowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który ukonstytuował się 31 sierpnia
1933 roku. W jego składzie znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk. Przewodniczącym
(prezesem) został wicewojewoda białostocki
Stanisław Michałowski. Jego zastępcą dr A. Piasecki, sekretarzem Filip Echeński, zastępcą
sekretarza Stefan Śnieżko, dr Józef Szymański
został skarbnikiem, a jego zastępcą Kazimierz
Riegert. W Komitecie powstały dwie sekcje.
Do finansowo-propagandowej weszli: dr Józef
Szymański (przewodniczący), ks. Aleksander
Chodyko, Zelman Wajnreich, Stefan Śnieżko,
Kazimierz Riegert, Salomon Bekker, Izaak
Markus, Witold Wieczorek. W składzie sekcji
technicznej znaleźli się: inż. Jarosław Seredyński
(przewodniczący), inż. Antoni Choroszucha,
inż. Herman Lifszyc, inż. Jarosław Girin, Jan
Glinka, Zecer132.
Już 2 września 1933 roku informowano,
że „w najbliższych dniach rozpoczną się roboty
ziemne przy budowie Domu Ludowego im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, jaki będzie
wzniesiony w Ogrodzie Miejskim”. 3 września
pomiędzy Komitetem Budowy a komisarzem
rządowym Sewerynem Nowakowskim została
podpisana umowa. Na jej mocy miasto zobowiązało się przekazać Komitetowi grunt pod budowę Domu Ludowego. Komitet zobowiązywał się
zaś wybudować gmach i przekazać go miastu.
Określono też zakończenie budowy najpóźniej
do 31 sierpnia 1939 roku. Postanowiono, że
„w gmachu tym będzie się mieścić obok siedziby
132 „Dziennik Białostocki” 1933, nr 242, s. 6.
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ozpoczęcie prac przy budowie Teatru Miejskiego im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 1933 rok. Ze zbiorów
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
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race ziemne przy budowie Teatru Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 1933 rok.
Ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

różnych organizacji kulturalno-oświatowych,
tak bardzo potrzebny naszemu miastu teatr
oraz estetycznie urządzona kawiarnia”. Umowa
zawierała też postanowienia, o których informował „Dziennik Białostocki”. Pisano, że „gmina
m. Białegostoku zobowiązała się eksploatować
gmach zgodnie z jego przeznaczeniem wg projektu inż. Girina, tj. oddawać go na widowiska,
odczyty, zabawy, kawiarnie itp., zaś lokale
przeznaczone dla stowarzyszeń, oddać tym
stowarzyszeniom, które Komitet wskaże przy
przekazywaniu gminie gmachu”. Zobowiązywano się również, że wszystkie dochody osiągane z użytkowania gmachu „mogą być użyte
tylko na upiększenie lub rozbudowę gmachu,
albo na cele kulturalno-oświatowe związane
z przeznaczeniem gmachu”133. Przed podpisaniem
tej umowy Komitet zatwierdził plany i projekty
i postanowił, że z chwilą ukończenia prac ziemnych na przygotowany plac zacznie przywozić
się materiały budowlane. Jednocześnie z początkiem września przystąpiono do prac przy urządzaniu Plant na terenie ogrodu Seminarium
Nauczycielskiego. Prace przy urządzaniu Plant
były ściśle związane z przygotowaniami do budowy teatru. „Dziennik Białostocki” donosił, że
Marian Zyndram-Kościałkowski „położył przed
swym wyjazdem [kończył swoje urzędowanie
jako wojewoda białostocki – A.L.] specjalnie
mocny nacisk na to, aby roboty te prowadzone
były w szybkim tempie”. 6 września komisja
w składzie: wicewojewoda Stanisław Michałowski, Seweryn Nowakowski, dyrektor seminarium Ludwik Zaremba, architekci – Jarosław
Seredyński, Antoni Choroszucha, Jarosław Girin
– i kierownik plantacji miejskich Stanisław Gralla
133 „Dziennik Białostocki” 1933, nr 245, s. 6.

wizytowali teren ogrodów seminarium. Planowana ostatnia część Plant w pierwszej wersji miała
wyglądać następująco. Główna aleja „ciągnąć się
będzie od pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego”. Dalej pisano, że „przetnie ona w pobliżu
ul. Elektrycznej ulicę Mickiewicza, a następnie
cały park po przekątnej, dojdzie do ul. Wersalskiej przy domku urzędniczym, a następnie teren, gdzie znajdują się czerwone budynki remizy
tramwajowej, odcinając trójkątny skwer przy
ul. Świętojańskiej, i połączy się z ul. 11 Listopada. Komisja ustaliła, jakie drzewa należy usunąć,
gdzie będą założone klomby itp. Okolona ścianą
strzyżonych drzew posiadać będzie właściwie
dwie alejki, rozdzielone pośrodku pasem wspaniałych klombów”. Jeszcze raz podkreślano, że
prace prowadzone będą w szybkim tempie, zgodnie z życzeniem Kościałkowskiego, tak aby zakończyć je jesienią 1934 roku134.
W marcu 1935 roku dwaj uczniowie Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, redaktorzy „Głosu Uczniowskiego”, przeprowadzili
wywiad z architektem Józefem Seredyńskim,
nadzorującym budowę teatru. Wywiad poprzedził odredakcyjny wstęp, w którym pisano:
„Oczy młodzieży szkół białostockich zwracają
się w stronę Ogrodu Miejskiego, gdzie zza lasu
rusztowań wznosi się wspaniała budowla, która
kiedyś będzie chlubą i radością każdego, komu
na sercu leży dobro kultury powszechnej”. Pytany
przez redaktorów o powstanie zamysłu budowy
Jarosław Seredyński, mówił: „Wiemy wszyscy, że
miasto nasze nie miało odpowiedniego budynku,
w którym mieściłoby się życie kulturalne naszego
społeczeństwa. Teatru »Palace« niepodobna brać
pod uwagę, gdyż z wielu względów nie odpowiada
134 „Dziennik Białostocki” 1933, nr 248, s. 6.
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wymogom i potrzebom ludności naszego miasta”.
W dalszej wypowiedzi przedstawił w skrócie
ciekawą historię poprzedzającą budowę teatru.
Mówił, że „dawno już, […] w roku 1928 Rada
Miejska przeznaczyła pewną sumę pieniędzy
na zapoczątkowanie budowy takiego domu.
Jak wiadomo, były wojewoda białostocki,
a obecny minister spraw wewnętrznych p. M.
Zyndram-Kościałkowski, sprawę tę przesądził.
[…] Początkowo noszono się z zamiarem przystosowania domu b. Resursy Obywatelskiej
do wymagań Domu Ludowego, ale projekt ten,
ze względu na olbrzymie koszty związane z przeróbką, upadł135. Brano potem pod uwagę hotel
„Ritz” z jego kinoteatrem, ale brak odpowiedniej
sceny, jako też i pomieszczeń dla organizacji społecznych, spowodowały upadek i tego projektu”136.
Uczniowie pytali o finanse, które budziły emocje.
W Białymstoku słychać było opinie, że miasto
jest zbyt biedne, aby realizować tak kosztowne
inwestycje. Seredyński wyjaśniał: „Główne kredyty
na budowę czerpiemy z Funduszu Pracy, który
przydziela pan wojewoda jako wynagrodzenie
dla zatrudnionych przy budowie bezrobotnych.
Na następnym miejscu należy wymienić miasto,
czy to w formie składek, czy też dobrowolnego
opodatkowania się, i wreszcie społeczeństwo,
które w znacznej mierze przyczynia się do wznoszenia gmachu”. Dalej Seredyński relacjonował
stan budowy gmachu. „Mówiąc technicznie,
[…] postawiono budynek w stanie surowym,
to znaczy zbudowano główne mury, słupy, dach
i konstrukcję galerii żelbetonowych”. Pytany
135 Nieistniejący obecnie budynek Resursy Obywatelskiej
stał na rogu ul. Sienkiewicza i Rynku Kościuszki.
136 W hotelu „Ritz” od 1931 roku funkcjonowało kino
„Gryf ”.
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o następne prace, mówił, że gmach teatru będzie
bardzo nowoczesny. Dyskutowano więc, jak go
ogrzać, żeby było i ciepło, i tanio. Skłaniano się
do ogrzewania ciepłym powietrzem. Argumentowano, że „ogrzewanie centralne jest bardzo
kosztowne, natomiast ogrzewanie ciepłym powietrzem nic nas nie będzie kosztowało, ponieważ
będziemy je czerpać z pobliskiej elektrowni” – wyjaśniał Seredyński. Dodawał, „że obecnie Zarząd
Miejski w najbliższym czasie przystąpi do uporządkowania otoczenia teatru, przeprowadzając
niezbędne roboty ziemne i w celu doprowadzenia
terenu do najbardziej estetycznego wyglądu”.
O przyszłej działalności wypowiadał się z optymizmem: „Życzeniem Komitetu Budowy byłoby
to, aby teatr ten spowodował powstanie stałego
zespołu teatralnego w Białymstoku. Jak mi
wiadomo, w kierunku tym społeczeństwo białostockie poczyniło już pewne kroki, organizując
na razie amatorskie kółka dramatyczne, które
z czasem być może przekształcą się na stały teatr”.
Młodzi redaktorzy na zakończenie wywiadu konstatowali, że „jak widać wielkie dzieło, stanowiące
nie tylko żywy i trwały pomnik kultury patriotycznych mieszkańców Białegostoku, lecz i obiekt
nieodzowny wprost koniecznej potrzeby w życiu
miasta, dobiega ku końcowi, lecz wymaga jeszcze
dużo, dużo środków materialnych i wysiłków
ludzi dobrej woli”137.
Budowa gmachu teatru była w latach
30. XX w. najważniejszą inwestycją w mieście.
Nie dziwi więc fakt, że postęp prac był dokładnie relacjonowany. Jesienią 1933 roku informowano, że rozpoczęto budowanie fundamentów.
O zainteresowaniu społecznym tymi, na pozór, mało spektakularnymi pracami świadczy
137   „Głos Uczniowski” 1935, nr 2, s. 7-11.

drobiazgowość relacji z placu budowy. Pisano, że
„w miejscu tym stały grunt glina, położony jest
najniżej [od strony rzeki Białej – A.L.] na głębokości 3 metrów, a w jednym miejscu – nawet
na głębokości czterech metrów. Ze względu na
wysoki poziom wody zaskórnej – jak wszędzie
w Białymstoku – zamiast projektowanych poprzednio fundamentów z cegły robi się je do
pewnej wysokości z betonu, który jest znacznie
odporniejszy na wilgoć, a napływającą wodę
zaskórną usuwa się przy pomocy pomp”138.
W grudniu tego roku prace ze względu na
niskie temperatury zostały wstrzymane. Mimo
to nadal dokładnie opisywano, co już zostało
wykonane. Podkreślano konieczność budowy
betonowych fundamentów, które dodatkowo
izolowano specjalnym preparatem – grudronitem.
Wzniesiona jedna ściana dawała już – zdaniem
obserwatorów – pewne wyobrażenie, jak będzie
wyglądał gmach. Informowano, że sala teatralna
znajdować się będzie na tak zwanym wysokim
parterze. Najważniejsze było jednak stwierdzenie,
że Komitet Budowy planuje zakończenie prac
jesienią 1934 roku, aby 11 listopada poświęcić
i oddać teatr do użytku. Apelowano, aby na Boże
Narodzenie i Nowy Rok zamiast życzeń składać
datki na budowę Domu Ludowego139.
Określony termin zakończenia budowy
szybko okazał się niemożliwy do utrzymania.
Jesienią 1934 roku ukończony był, co prawda,
żelbetonowy dach, ale dopiero przygotowywano
się do wznoszenia ścian wewnętrznych. Już mniej
optymistycznie mówiono, że ukończenie budowy
może nastąpić najwcześniej jesienią 1935 roku140.
138 „Dziennik Białostocki” 1933, nr 283, s. 4.

139 „Dziennik Białostocki” 1933, nr 336, s. 4.
140 „Dziennik Białostocki” 1934, nr 274, s. 4.

Jednak trudności finansowe sprawiły, że i ten
termin stał się nierealny. W maju 1936 roku
Komitet stwierdził, że nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, aby kontynuować
prace. Rozpatrywano możliwość rozłożenia na
raty zaległych wykonawcom kwot. Proponowano
kredytowanie budowy ze środków miasta. Ale najbardziej realną propozycją było zaciągnięcie długoterminowego kredytu. Prognozowano, że dzięki
niemu budowa mogłaby być ukończona w grudniu
1936 roku141. W lipcu 1936 roku rozgłośnia Miejskiego Uniwersytetu Powszechnego (MUP),
której głośniki rozstawione były na Plantach,
wyemitowała rozmowę z sekretarzem Komitetu, dyrektorem Miejskiej Biblioteki, Filipem
Echeńskim. Relacjonujący tę audycję tygodnik
„Tempo” zaznaczał, że „wywiad ten zawiera
bardzo ciekawe szczegóły, które podajemy
w całości”. Echeński wyjaśniał sprawę autorstwa
projektu gmachu teatralnego, mówiąc, że „plany
i budowę powierzono inż. Girinowi. Po jego
wyjeździe objął kierownictwo p. inż. Seredyński,
który uzupełnił plany, poczynił poważne zmiany
i prowadzi dzieło rozpoczęte ku końcowi”. Relacjonował postęp prac budowlanych, zaznaczając,
że jest on uzależniony od spływających środków.
Te udało się uzyskać, dzięki interwencji ministra Zyndram-Kościałkowskiego. Pytany zaspokajał ciekawość słuchaczy, mówiąc, że „Dom
Ludowy mieścić będzie w swych murach piękną, nowoczesną salę teatralną, która posiadać
będzie 960 miejsc siedzących, rozmieszczonych
w parterze i na pierwszym balkonie, dwie loże
reprezentacyjne dla wojewody i prezydenta miasta, salę reprezentacyjną na pierwszym piętrze,
9 ubikacji [pomieszczeń – A.L.] dla związków
141 „Tempo” 1936, nr 17, s. 2.
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oświatowo-kulturalnych, a przede wszystkim dla
Związku Inwalidów, który ofiarował na Dom –
10 000 złotych. Poza tym w kondygnacji dolnej
Domu będzie lokal restauracyjno-kawiarniany”.
Echeński przewidywał, że gmach będzie otwarty
19 marca [dzień imienin Marszałka J. Piłsudskiego – A.L.] bądź w maju [druga rocznica śmierci
Marszałka J. Piłsudskiego – A.L.] 1937 roku.
W końcowej części wywiadu Filip Echeński
nawiązał do krążących po Białymstoku plotek
o tym, że „w piwnicy Domu można spław zrobić
niemal aż do morza, że już się mury zarysowują
i choć Dom niegotowy – lada chwila runie”.
Na te niesprawdzone informacje Echeński miał
jedną radę: „zamiast rzucać kalumnie i nieopatrzne
plotki – zajrzyjcie poza ogrodzenie, przypatrzcie się pracy i stanowi budowy, a może wówczas
przekonacie się, że to plotki i bzdury, ot takie
– austriackie gadanie”142. Prace na budowie posuwały się nadal. W lutym 1937 roku informowano,
że dzięki uzyskanym za pośrednictwem Zarządu
Miejskiego pożyczkom, „sprawa wykończenia
budowy Domu Ludowego wkroczyła – zdaje się
– na realne tory”. W związku z tym planowano
w najbliższych miesiącach wykonać roboty stolarskie, instalacyjne oraz tynkowanie gmachu143.
W grudniu 1937 roku ponownie „powstały pogłoski o uchybieniach technicznych w budowie
Domu Ludowego im. Marszałka Piłsudskiego,
które miały spowodować wadliwe osiadanie fundamentów, pękanie ścian oraz zalewanie wodą
suteryn nowo wznoszonego budynku. Wszystko
to miało podnieść bardzo znacznie koszty budowy
spowodowane koniecznością dodatkowych robót
i przeróbek”. Aby zdementować te pogłoski,
142 „Tempo” 1936, nr 21, s. 4.

143 „Tempo” 1937, nr 6, s. 3.
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prezydent Białegostoku Seweryn Nowakowski na
posiedzeniu rady miasta złożył obszerne wyjaśnienie. Powołano też „komisję obywatelską”,
która miała naocznie zbadać sprawę. W jej składzie znaleźli się: inż. Adam Dubanowicz, Jan
Szafranko, Józef Kucharski i Ryszard Puchalski.
Komisja sprawdziła, „czy budynek w obecnym
stanie posiada jakieś pęknięcia lub rysy charakterystyczne przy wadliwym osiadaniu fundamentów i czy podziemia budynku są zalane wodą
z powodu błotności terenu, na którym został
Dom wzniesiony”. W protokole z 14 grudnia
1937 roku jednoznacznie stwierdziła, że „białostocki teatr ma mocne fundamenty” i że „nie
zauważono wilgoci w ubikacjach suterynowych”.
Nie ukróciło to jednak plotek144.
W 1938 roku zajęto się już głównie wyposażaniem gotowego budynku. Magistrat zamówił
u znanego rzeźbiarza Henryka Kuny popiersie
Józefa Piłsudskiego. W przeddzień otwarcia teatru pisano, że „nareszcie Białystok będzie miał
możność rozkoszowania się naprawdę polskim
teatrem. Estetycznie i wygodnie urządzony Teatr
im. Marszałka Piłsudskiego będzie skupiał najwybredniejszych nawet tubylców”145. Planowano, że uroczyste otwarcie teatru odbędzie się
z udziałem marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza
27 grudnia 1938 roku. Marszałek, niestety, w ostatnim momencie odwołał swój przyjazd zapowiadając, że będzie mógł przyjechać w maju
1939 roku. Postanowiono więc, że otwarcie
w grudniu będzie nieoficjalne, a z oficjalnym
poświęceniem gmachu poczeka się do maja.
To nieoficjalne otwarcie teatru tak opisano
w „Dzienniku Białostockim”:
144 „Gazeta Białostocka. Dzień dobry” 1937, nr 340, s. 4.

145 „Czyn” 1938, nr 2, s. 5.
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Przedstawienie, będące równocześnie prezentacją
nowego gmachu, miało nastrój odświętny i niezwykle sympatyczny… Z niezwykłą ciekawością
oglądaliśmy wnętrze teatru, widownię, scenę, kuluary i foyer. Wszędzie – celowość, wygoda, solidność
i wytworna prostota, a przy tym rozmach prawdziwie wielkomiejski. Fotele wygodne, przejścia szerokie, scena obszerna, głęboka, światła doskonale
rozmieszczone i co z największym naciskiem
podkreślić należy, co jest największym kunsztem
budowy wnętrz teatralnych – akustyka doskonała.
Na parterze wszak akustyka bez zarzutu. Podczas
antraktu schodzi publiczność z balkonu i chwali,
że tam słychać bardzo dobrze. Jeżeli wspomnimy
jeszcze dobre ogrzanie teatru, wygodne i obszerne
szatnie oraz pięknie prezentujący się dojazd, odpowiednio oświetlony, a całość da jak najlepsze wrażenie. W tak miłym otoczeniu i w warunkach, na
jakie publiczność nasza całe lata z niecierpliwością
czekała – odbyło się przedstawienie wesołej komedii
[Stefana] Kiedrzyńskiego „Cudzik i S-ka”. Wystąpił
zgrany zespół Teatru Objazdowego146.

Rydz-Śmigły jednak i w maju nie przyjechał.
Nigdy więc nie odbyła się oficjalna ceremonia
otwarcia teatru. Wspaniały, nowoczesny gmach
z miejsca stał się dumą i symbolem Białegostoku.
Powszechnie uznawano, że do dobrego tonu należy iść do nowego teatru. Zainteresowanie było
tak duże, że w styczniu 1939 roku ogłoszono,
że „wobec poruszanego na łamach miejscowej
prasy zagadnienia umożliwienia jak najszerszym
warstwom białostockiego społeczeństwa, względnie taniego dostępu do nowo wybudowanego
teatru – Wydział Oświaty i Kultury Zarządu
Miejskiego wydaje bloczki ze zniżkowymi
146 „Dziennik Białostocki” 1938, nr 353, s. 4.
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biletami na przedstawienia. Cena wraz z szatnią
groszy 60 na amfiteatr i od groszy 95 na parter”147.
Program na pierwsze miesiące funkcjonowania nowego gmachu zapewniał wojewódzki
Teatr Objazdowy. Mimo zapowiedzi, że repertuar
„na najbliższy okres czasu zapowiada się wybitnie
interesująco”, to składał się on jednak głównie
z mało ambitnych fars148. W związku z otwarciem
teatru pojawiły się obawy ze strony środowiska
grodzieńskiego, że tamtejszy teatr zostanie
zmarginalizowany z chwilą powstania stałego
zespołu aktorskiego w Białymstoku. W jednym
z dzienników białostockich wyjaśniano, że co
prawda „nowy gmach teatralny w Białymstoku staje się powoli atrakcją dla społeczeństwa
białostockiego”, ale „poza tym Białystok nie ma
ambicji posiadania własnego zespołu teatralnego. Nie stać nas na to finansowo, a poza tym
klimat teatralny naszego miasta jest wyjątkowo
nieuprzejmy dla życia artystycznego”149.
Sprawa teatru wzbudzała jeszcze większe
emocje w samym Białymstoku. W lutym 1939
roku w prawicowym, antysemickim tygodniku
„Czyn”, ukazał się artykuł pod alarmistycznym
tytułem: Pod szyldem Teatru Miejskiego Żydzi robią
interesy. Od czego jest Wydział Oświaty i Kultury
Zarządu Miejskiego? Autor artykułu w napastliwy
sposób atakował Magistrat i właścicieli teatru
„Palace” – Hermana i Gurwicza, którzy jego zdaniem otrzymali gmach od władz miejskich do
swojej dyspozycji150. W kolejnym numerze pisma
ukazało się sprostowanie tych pomówień. Jednoznacznie stwierdzano, że dysponentem teatru jest
147 „Czyn” 1939, nr 2, s. 3.

148 „Czyn” 1939, nr 3, s. 3.

149 „Echo Białostockie” 1939, nr 1, s. 4.
150 „Czyn” 1939, nr 4, s. 1.

wyłącznie Wydział Oświaty i Kultury Zarządu
Miejskiego, którego naczelnik Michał Goławski
nie jest dyrektorem teatru, a jedynie nim zarządza.
Pisano, że wszystkie przedstawienia i występy
estradowe zamawiane są właśnie przez Wydział.
Stan taki będzie się utrzymywał, ponieważ władze
miejskie w latach 1939–1940 nie przewidywały
stworzenia stałego zespołu aktorskiego151.
Zgodnie z oczekiwaniami i zapowiedziami w Teatrze Miejskim im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego najczęściej występował wojewódzki Teatr Objazdowy. Tylko w styczniu dał pięć
różnych przedstawień. W tym samym miesiącu
występowały w nim gwiazdy estrady tej miary,
co: Mira Zimińska, Eugeniusz Bodo czy Chór
Dana. Wystawiono też Halkę Stanisława Moniuszki. W następnych miesiącach na scenie nowego
teatru publiczność widziała Hankę Ordonównę,
popularny Chór Juranda, słynnego konferansjera Fryderyka Jarosego. Bodaj ostatni raz przed
wybuchem wojny białostoccy teatromani zasiedli na widowni Teatru Miejskiego 26 sierpnia
1939 roku. Do Białegostoku z gościnnymi występami przyjechał wileński Teatr na Pohulance
z przedstawieniem Niezawodny system I. Krzemienieckiego. 1 września nad Białymstokiem pojawiły się niemieckie samoloty.

Koniec epoki.
1939 – 1941
W dniach 28–30 października 1939 roku
w sali Teatru Miejskiego rozegrał się najbardziej
151 „Czyn” 1939, nr 5, s. 1-2.

ponury dramat historii Białegostoku, czyli Zjazd
Delegatów Ludowych Zachodniej Białorusi, na
którym jednogłośnie przegłosowano włączenie
Białostocczyzny do ZSRR152. Fakt ten w sposób
nieuprawniony często wykorzystywany jest do
prowadzenia jednostronnej, stereotypowej narracji, której celem jest stwierdzenie, że wszyscy,
którzy pod sowiecką okupacją podejmowali próby
prowadzenia działalności zawodowej, zasłużyli na
miano kolaborantów. Przykładem takiego myślenia jest postać Aleksandra Węgierki.
Ale zanim ten wybitny reżyser i aktor pojawił się w Białymstoku, już od połowy września
1939 roku do Białegostoku napływać zaczęła
ogromna fala uciekinierów głównie z Warszawy.
Wśród nich sporą grupę stanowili artyści, którzy
zatrzymywali się w Białymstoku na kilka, czasem na kilkanaście miesięcy. O tym niezwykłym
exodusie wspominał Ludwik Sempoliński w swoich memuarach153. Białostockie realia opisała
dokładnie biografistka Aleksandra Węgierki,
Leonia Jabłonkówna154.
Ogólny, historyczny opis sytuacji artystów
i instytucji kulturalnych w Białymstoku pod
sowiecką okupacją zamieścił w swojej pracy
Wojciech Śleszyński155. Pierwszym zespołem teatralnym, który zawiązał się w Białymstoku był
Białostocki Teatr Miniatur. Początek jego działalności scenicznej przypadł na grudzień, ale nie
ulega wątpliwości, że musiał powstać przypuszczalnie już w październiku 1939 roku. Jak pisał
152 Opis tych wydarzeń wraz ze stenogramem obrad Zjazdu w: A. Sudoł, Jak Polska nie mogła być Polską: kulisy IV
rozbioru: książka – dokument, Bydgoszcz-Toruń, 1993.

153   L. Sempoliński, Druga połowa życia, Warszawa 1985.

154 L. Jabłonkówna, Aleksander Węgierko, Warszawa 1960.
155 W. Śleszyński, Okupacja sowiecka na Białostocczyźnie
1939-1941: propaganda i indoktrynacja, Białystok 2001.
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W. Śleszyński, „dyrektorem administracyjnym
został Aleksander Sziszkow, kierownictwo
artystyczne objął Kazimierz Krukowski, stroną
literacką przedstawień zajmował się Mitzner,
natomiast muzyczną Boruński”. Pomijając
Szestowa, pozostali członkowie Miniatur byli
gwiazdami teatrów międzywojennej Warszawy.
Kazimierz Krukowski „Lopek” związany był
z Białymstokiem rodzinnie. W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku w Białymstoku mieszkali rodzice matki Juliana Tuwima – Leon Lejb
i Ewelina Krukowscy. Leon Lejb prowadził
zakład typograficzny. Adela Krukowska-Tuwim
urodziła się w 1872 roku w Mariampolu. Krukowscy małą Adelę oddali na wychowanie babci,
która mieszkała w Wiźnie, ale w Białymstoku
wychowywali się jej bracia – Bernard, Izydor,
Henryk i Stanisław. I właśnie ten ostatni był
ojcem Kazimierza Krukowskiego. Krukowscy
mieszkali w nieistniejącym dziś domu przy ulicy
Sienkiewicza 67. Zważywszy na te rodzinne koneksje, Kazimierz Krukowski w okresie międzywojennym nieczęsto przyjeżdżał z występami
do Białegostoku. Ciekawostką był jego przyjazd
w 1934 roku. Krukowski wystąpił w ramach
obchodów święta 3 Maja wraz z Tolą Mankiewiczówną. Urodzona nieopodal Łomży Mankiewiczówna we wrześniu 1939 roku znalazła się
też w Białymstoku. W październiku 1939 roku
członkiem Miniatur został Eugeniusz Bodo, który wyjechał jednak po kilku dniach do Lwowa.
Kolejny członek zespołu Miniatur – Zbigniew
Mitzner – był warszawskim dziennikarzem
i satyrykiem. W Białymstoku został aresztowany
przez NKWD z racji przynależności do PPS-u.
Uwolniono go dzięki staraniom Krukowskiego
i mógł zająć się teatrem. Z kolei Leon Boruński
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to jeden z najwybitniejszych polskich pianistów.
W 1932 roku w II Międzynarodowym Konkursie
Pianistycznym im. Fryderyka Chopina zajął
w finale VII miejsce. Chętnie zajmował się
też jazzem i pisał muzykę dla warszawskich
kabaretów. W Białymstoku przebywał też jego
krewny Włodzimierz Boruński. Już wiele lat
po wojnie zasłynął charakterystycznymi rolami
Żydów w serialach Lalka i Polskie drogi. Prywatnie był bratem ciotecznym Juliana Tuwima
i właśnie Kazimierza Krukowskiego. Z Miniaturami związany był też Władysław Szlengel,
jeden z najciekawszych polskich poetów młodego
pokolenia. On też pisał teksty do warszawskich
kabaretów. Podobnie jak wcześniej uczynił to
Eugeniusz Bodo, tak też i Szlengel wraz z żoną
przeniósł się w 1941 roku do Lwowa. Razem
z nimi wyjechał też z Białegostoku pracujący
w Miniaturze Jerzy Wittlin, popularny po wojnie autor serii humorystycznych poradników
wydawanych pod wspólnym tytułem Vademecum.
Teatr Miniatur swoją siedzibę miał w Teatrze
Miejskim im. Marszałka J. Piłsudskiego. Artyści
występowali w Białymstoku oraz na terenie całej
Zachodniej Białorusi, odnosząc pewne sukcesy.
Jednak już w 1940 roku teatr rozwiązał się.
Krukowski zaangażował się w zorganizowanie
nowego zespołu156. Był to Zespół Jazzu Teatralizowanego. „Lopek” reżyserował programy
i prowadził konferansjerkę. W składzie zespołu
aktorskiego i muzycznego znaleźli się między
innymi: Władysława Krukowska – żona „Lopka”
i znane gwiazdy – Adi Rosner, którego nazywano „białym Louisem Armstrongiem”, i jego
żona Ruth Kamińska, córka legendarnej aktorki
156 W. Śleszyński, dz. cyt., s. 353-354.
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eatr Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w latach okupacji sowieckiej
1939 – 1941. Ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
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leksander Węgierko. Lata 30. XX w. L. Jabłonkówna,
Aleksander Węgierko, Warszawa 1960 r.

i twórczyni teatru żydowskiego Idy Kamińskiej.
Jak pisze W. Śleszyński – „zimę 1940 roku zespół
spędził w Białymstoku, przygotowując nowy
program artystyczny”. Znalazła się w nim „skomponowana przez Adi Roznera piosenka Pareniok
(wykonywana przez Krukowską, Ignatowicz
i Kamińską), która stała się przebojem estradowym w ZSRR”. Weronika Ignatowicz, jak
w internetowym portalu napisał Dariusz Matecki,
„urodziła się 26 września 1915 r. w Ufie na Uralu,
w rodzinie polskich zesłańców. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości zamieszkała w Białymstoku, a następnie w Grodnie. Po ukończeniu
gimnazjum w Białymstoku studiowała w Konserwatorium w Warszawie, w klasie śpiewu prof.
Heinzego. W 1941 r. wstąpiła do armii utworzonej przez gen. Andersa w ZSRR. Z »Czołówką«
kierowaną przez Kazimierza Krukowskiego przemierzyła w stopniu kaprala cały szlak bojowy. Jej
występy cieszyły się wielką popularnością wśród
żołnierzy polskich i alianckich, walczących na
Środkowym i Bliskim Wschodzie oraz we Włoszech. Piękny głos (»dar Boży« – jak mawiała),
który zachowała do końca, oraz nieprzeciętna
uroda sprawiły, że otrzymała przydomek »Słowik
Pustyni«. Zespół Jazzu Teatralizowanego z Białegostoku wyjeżdżał na wielomiesięczne tournée
po całym Związku Radzieckim157.
W 1940 roku do Białegostoku wraz z częścią zespołu teatralnego z Grodna przyjechał
Aleksander Węgierko.
Władze sowieckie przekazały na potrzeby teatru gmach Teatru Miejskiego.
Aleksander Węgierko (1893–1942?) był jedną
z czołowych postacipolskiego teatru w okresie
157 W. Śleszyński, dz. cyt., s. 354.

międzywojennym158. Zanim przyjechał do Białegostoku, to w październiku 1939 roku z Warszawy przedostał się do Lwowa. W listopadzie
1939 roku opuścił Lwów i przeniósł się do
Grodna, gdzie dyrektorem teatru był znany
mu jeszcze sprzed I wojny światowej Władysław
Czengery. Teatr grodzieński po zajęciu miasta
przez Sowietów został upaństwowiony. Czengery wraz z Węgierką zorganizowali i kierowali Państwowym Teatrem Polskim BSRR.
W styczniu 1940 roku scena rozpoczęła
działalność premierą Moralności pani Dulskiej
Gabrieli Zapolskiej. W sierpniu 1940 roku
teatr przeniesiony został do Białegostoku.
Tu Aleksander Węgierko w pełni ukazał swój
talent reżyserski w sytuacji, która w niczym nie
sprzyjała artystycznym kreacjom. Węgierko
dla całego zespołu okazał się podstawowym
autorytetem. Halina Kossobudzka, wybitna
polska aktorka grająca u niego w Białymstoku,
tak wspominała go po latach: „Teatr Węgierki
mogę porównać tylko do komety, meteora,
który przeleciał, był bardzo piękny i właściwie
nic z niego nie zostało. Dlaczego Węgierko
zafascynował ludzi, którzy chcieli tworzyć teatr?
Dlatego, że był człowiekiem cieszącym się od
początku bardzo wielkim autorytetem. Aktor,
który pracuje w zespole, musi mieć poczucie,
że może komuś zaufać i zaufać stuprocentowo.
Wiadomo było, że Węgierko nie może popełnić
artystycznego błędu”159.
Węgierko po przyjeździe do Białegostoku
przygotował wraz z zespołem Intrygę i miłość
158 Słownik biograficzny teatru polskiego, [t.1], 1765-1965,
Warszawa 1973, s. 777.
159 E. Kozłowska-Świątkowska, Cały świat gra komedię:
[50 lat Państwowego Teatru Dramatycznego im. Aleksandra
Węgierki w Białymstoku], Białystok 1995, s. 57.
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Fryderyka Schillera, Dożywocie Aleksandra
Fredry, Pigmaliona Georga Bernarda Shawa,
Pannę Maliczewską Gabrieli Zapolskiej, Wesele
Figara Pierre’a Beaumarchais, Zemstę Aleksandra
Fredry. Szczególnym wydarzeniem był zainscenizowany na 23 listopada 1940 roku wieczór
mickiewiczowski, na który składały się fragmenty Pana Tadeusza, Konrada Wallenroda i Dziadów160. Jedynym przedstawieniem, które budzi
dziś sprzeciw i jest wykorzystywane jako argument, że Węgierko uczestniczył w szerzeniu
sowieckiej propagandy, była Tragedia optymistyczna Wsiewołoda Wiszniewskiego. Zaznaczyć
jednak trzeba, że była to jedyna sztuka narzucona teatrowi przez władze, a nie artystyczny wybór
Węgierki. O działalności Aleksandra Węgierki
w Białymstoku pisano, że scena prowadzona przez
niego „ani razu nie ześlizgnęła się repertuarowo,
nie wystawiała bulwarowych czy słabych sztuk,
nie zdarzały się na niej chybione inscenizacje”161.
We wszystkich wspomnieniach z tego okresu
Aleksander Węgierko przedstawiany jest jako
artysta całkowicie zaangażowany w uprawianie
sztuki. Mocno pojawia się też wątek stworzenia
członkom zespołu teatralnego podstaw do bezpiecznej egzystencji. W sposób jednoznaczny
zaakcentowany on został w opublikowanym w paryskiej „Kulturze” tekście z 1948 roku. Autorka
sygnowana inicjałem J.B. pisała: „Tak więc teatry
polskie na tych ziemiach były efemerydą, która
niezależnie od wojny rosyjsko-niemieckiej zginęłaby wcześniej czy później. Tym niemniej istnienie ich było rzeczą cenną w danym momencie,
160 Tamże, s. 36-61.

161 Stanisław Marczak-Oborski, Teatr czasu wojny: polskie
życie teatralne w latach II wojny światowej (1939-1945),
Warszawa 1967, s. 100.
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bo ratowało setki ludzi od wywiezienia w głąb
Rosji i krzepiło na duchu zagubionych w chaosie
sowieckich metod i sterroryzowanych Polaków”.
J.B., będąca członkiem zespołu teatru prowadzonego przez A. Węgierkę, wspominała dalej:
„Otrzymaliśmy paszporty z »paragrafem«.
Znaczyło to, że jako uciekinierzy nie możemy
mieszkać w pobliżu granicy. W większych miastach. Co będzie dalej? Ale dla teatru mieli
bolszewicy specjalne względy. Póki tworzyliśmy
zespół, nie groziło nam wywiezienie”. Groźba
wywózek pojawia się kilkakrotnie w tym wspomnieniu, w sposób jednoznaczny określając rolę
Aleksandra Węgierki. J.B. pisze dalej: „W Białymstoku powiększył się nasz zespół. Chcąc ratować
ludzi od wywiezienia, zaangażował Węgierko
szereg aktorów z dawnego teatru Krukowskiego,
który został wówczas zamknięty”. Zespół teatralny w największym swoim składzie liczył około
140 ludzi. Wspomina też wyjazdy zespołu teatralnego i szczególny wydźwięk, jaki wywoływały
jego występy.
Pińsk był miastem wymarłym, kiedy przyjechaliśmy do niego w lipcu 1940 r. Trzykrotne wywożenie zdziesiątkowało ludność polską. Ci, którzy
się ostali, bali się mówić po polsku na ulicach.
Efekt przyjazdu Teatru Polskiego był niezwykły.
Na pierwszym spektaklu-koncercie, kiedy artyści
poczęli recytować zespołowo Odę do Młodości,
na widowni rozległ się głośny płacz. Polska mowa
i polska poezja, rozbrzmiewające znowu publicznie na deskach scenicznych wobec całej gehenny i beznadziejności tych udręczonych ludzi,
były wstrząsem olbrzymim. Węgierko przeżył
wówczas wielką chwilę. Zrozumiał, że zasługa
jego namiętnych wysiłków przekracza granice

dokonań artystycznych, że wkracza w ramy obywatelskiego czynu narodowego.

Podobnie relacjonowała występy teatru
Węgierki w Brześciu: „Niedobitki polskie wyszły
ze swych nor, żeby usłyszeć po raz pierwszy od
1939 r. Mickiewicza i Fredrę, odetchnąć polską
atmosferą. Znów był płacz na widowni, a ludzie,
którzy wchodząc do teatru porozumiewali się po
rosyjsku, wychodzili, mówiąc śmiało po polsku”162.
Na aspekt funkcjonowania artystów w realiach lat
1939–1941 zwracał też uwagę Wojciech Śleszyński. Pisał, że „z historycznej perspektywy, gdy
przychodzi oceniać postawy moralne, należy przede wszystkim pamiętać o warunkach egzystencji
w ustroju komunistycznym, gdzie nie było żadnej
możliwości manewru wobec wszechwładnego
państwa”. Dalej W. Śleszyński stwierdza: „Byłoby
jednak błędem motywować wszystkie działania
A. Węgierki przekonaniami politycznymi. Był on
przede wszystkim aktorem i chcąc tworzyć w nowej rzeczywistości (ocenę moralną pozostawiam
czytelnikowi), musiał iść na kompromis z władzą.
[…] Często już sam kontakt z wielką sztuką prezentowaną w języku polskim pozwalał odbiorcy
choć na chwilę zapomnieć o ponurej rzeczywistości” 163. W tym kontekście właśnie należy czytać
wypowiedzi Aleksandra Węgierki publikowane
na łamach ukazującej się w Białymstoku gazety
„Wolna Praca”164. Teatr w Białymstoku w latach
162 J.B., Polski Teatr Białorusi Zachodniej, „Kultura”
(Paryż) 1948, nr 9/10, s. 77-88.
163 W. Śleszyński, dz. cyt., s. 351.

164 Merytoryczną dyskusję nad działalnością teatrów
polskich w latach II wojny światowej podjęła redakcja
„Pamiętnika Teatralnego”. Nr 12 z 1963 r. zawierał też istotne wątki dotyczące teatru A. Węgierki. W późniejszych
latach wielu autorów powoływało się na tę publikację.

1940–1941 funkcjonował jako Polski Teatr Dramatyczny BSRR. O jego personalnym kierownictwie wspominała Leonia Jabłonkówna, pisząc:
„Z tak uformowanym zespołem rozpoczyna
Węgierko z końcem grudnia 1939 r. pracę
w swoim teatrze. Można tu użyć tego określenia;
wprawdzie, formalnie biorąc, na czele placówki,
według norm obowiązujących wówczas na tych
terenach, stał zawsze dyrektor radziecki (w czasie
istnienia teatru zmieniali się oni parokrotnie);
Węgierko sprawował tylko funkcje tzw. kierownika artystycznego”165. Więcej uwagi sprawie białostockich dyrektorów poświęciła w paryskiej
„Kulturze” J.B.. Pierwszym dyrektorem Węgierki, jeszcze w Grodnie, był Władysław Czengery.
Z chwilą przenosin Węgierki do Białegostoku,
to – jak pisała J.B. – zastępcą Czengerego do
spraw lokalnych został „rosyjski Żyd”. I dalej:
„Nazwiska jego nie pamiętam, co zresztą nie gra
roli, gdyż ów wicedyrektor uciekł już w pierwszych dniach kwietnia do Lwowa, okradłszy
wpierw teatr na znaczną sumę oraz skrzywdziwszy krawca teatralnego, który uszył mu na kredyt
trzy garnitury. Dyrektor ten prosperował potem
we Lwowie szczęśliwie, prowadząc kino. Był na
tyle bezczelny, że przesłał pozdrowienia dla zespołu przez pannę Jabłonkównę, która w sprawach teatralnych pojechała do Lwowa”.
W 2002 roku w 17 numerze „Białoruskich Zeszytów
Historycznych” ukazał się artykuł B. Bernackiego Teatr
i ośrodki kulturalne w okresie okupacji sowieckiej kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1941) w świetle
prasy legalnej. Autor negatywnie ocenił działalność A. Węgierki. Nie brał jednak pod uwagę choćby podstawowego
dla tego tematu listu J.B. opublikowanego w paryskiej
„Kulturze”. Nie interpretował też wypowiedzi samego
Węgierki, uznając, że stylistyka i treści sowieckiej prasy
z lat 1940-1941 były właściwe Węgierce.
165 L. Jabłonkówna, dz. cyt., s. 132.
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Białostoccy aktorzy czekali na nowego
dyrektora. J.B. pisała: „W maju 1940 roku przyjechała nareszcie z Taszkientu mityczna dyrektorka.
Było to sensacją dla całego zespołu. Jak wygląda?
»Jak krawcowa z mieszczańskiego domu« –
mówili ci, którzy ją pierwsi ujrzeli. Przyjechała
w zniszczonym, przedpotopowego kroju kostiumie i w szaliku na głowie. Ma podobno
trzydzieści lat, a wygląda na czterdzieści pięć.
Brak jej przednich zębów”. O tej „mitycznej”
dyrektorce krążyła nigdzie niepotwierdzona
informacja, że była wnuczką polskiego zesłańca
z 1863 roku. Ona sama miała używać swojego
nazwiska „podpartego” wieszczem, występując
jako Aleksandra Łomakina-Słowacka. Nowa
dyrektorka szybko się „ucywilizowała” na koszt
teatru. J.B. pisała: „Zaobserwowaliśmy wszyscy,
że dyrektorka w niczym nie przypominała już
służącej z mieszczańskiego domu. Sprawiła sobie
kilka par eleganckich pantofli, dwa srebrne lisy,
kilka kostiumów”. Wkrótce wybuchła afera.
Władze w Białymstoku miały Łomakinie za złe,
wyraźnie się tego obawiając, jakieś powiązania
i znajomości w samej Moskwie. Sprawą zainteresowało się NKWD. W tym czasie białostocki
teatr wyjechał na występy do Brześcia. Łomakina
nie dostała zezwolenia na wyjazd. Musiała pozostać w Białymstoku. J.B. relacjonowała: „Władze
mińskie szkodzą jej w Moskwie, że zrobiono jej
zarzut jakoby teatr był gniazdem kontrrewolucji”. Po pewnym czasie Łomakina dołączyła do
zespołu i na zwołanym zebraniu wyjaśniła swoją
sytuację. O dziwo, wywołała tym pewną formę
współczucia wśród aktorów. J.B. wspominała, że
Łomakina „przywiązała się do naszego teatru!
W ciągu krótkiego czasu nauczyła się nieźle
po polsku. Czytała Mickiewicza i Słowackiego
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w oryginale. Chciała nawet spełnić wielkie marzenie Węgierki i wystawić trzecią część Dziadów”. Tymczasem dochodzenie w jej sprawie
trwało. Oskarżono ją o malwersacje. Została
aresztowana i więcej nikt z zespołu Węgierki jej
nie widział. Sowieci zapowiedzieli, że „zespół
otrzyma innego dyrektora, który »wyprowadzi
teatr na czyste wody«”166. Ten zapowiadany dyrektor nigdy do zespołu Aleksandra Węgierki nie
dołączył. Tymczasem Aleksander Węgierko,
co wielokrotnie podkreślano w różnych wspomnieniach, stworzył „rozbitkom” w Białymstoku,
jak pisała Jabłonkówna, „poczucie przynależności
do jakiejś wspólnoty”. Biografistka sugerowała,
że do powstania tej wspólnoty „zapewne, w dużym stopniu przyczyniła się […] specyficzna
atmosfera tego okresu; atmosfera wygnańca,
wspólne wszystkim tym ludziom poczucie zawieszenia w jakiejś próżni i gwałtowna potrzeba
punktu oparcia. Dla całego zespołu – dla aktorów,
maszynistów, krawców, bileterów i sprzątaczek –
teatr staje się nie tylko miejscem pracy, ale także
jedynym terenem życia społecznego i towarzyskiego; ośrodkiem zastępującym im dom rodzinny – i więcej może: dom ojczysty”. O samym
Węgierce Jabłonkówna pisała, że pochłonięty
sprawami teatru „rozwija taką agitację, atakuje
niezliczone instytucje, z taką siłą przekonania,
przeprowadza tak celnie obmyślone plany strategiczne, że wreszcie udaje mu się uzyskać od
czynników dyspozycyjnych poważnie zwiększone
dotacje […]. A przy tym zachowuje taką postawę, wykazuje tyle godności i odwagi cywilnej, że
zdobywa ich niezwykły szacunek”. I jeszcze jedno
charakterystyczne zachowanie Węgierki, o którym
166 J. B., dz. cyt., s. 77-88.

wspomina Jabłonkówna. „W Białymstoku
czynniki odgórne coraz to usiłują go nakłonić
do objęcia różnych pozateatralnych godności;
Węgierko niezmiennie uchyla się od wszelkich takich skądinąd zaszczytnych wyróżnień,
wywołując tym zresztą poważne zadrażnienia.
Ale wtedy Węgierko ma już tak duży autorytet, poza tym tak znane jest już wszystkim
jego teatralne szaleństwo, że ostatecznie dają
mu spokój”167.
Wybuch wojny pomiędzy Niemcami a ZSRR zaskakuje teatr w Mińsku. Tam
rozpoczyna się dramat zespołu, który kończy
się po kilku tygodniach w Brześciu. Tu zespół
ostatecznie się rozpada. Jak pisała Leonia
Jabłonkówna: „Życie w większej grupie jest
niebezpieczne, w mieście już rządzi gestapo.
Zresztą w mieście jest głód, a każdy chce przecież jakoś żyć”. Kończy historię białostockiego
teatru Aleksandra Węgierki gorzkim, dramatycznym stwierdzeniem: „Teraz już ostatecznie
ginie wszelki ślad po teatrze polskim. Z tą chwilą
ginie także Węgierko. […] Nikt nie wie, kiedy
i jak zginął. Nikt nie zna miejsca, które zarosło
po nim trawą”168.

167 L. Jabłonkówna, dz. cyt., s. 133-138.
168 Tamże, s. 154-155.
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Jak
Feniks
z popiołów
Teatr Dramatyczny
imienia Aleksandra
Węgierki w Białymstoku
1944-2018
Konrad Szczebiot

Przewodnikowi, Mistrzyni i Dobremu
Duchowi – prof. Bożenie Frankowskiej
oraz
Pamięci Janusza Piechowskiego, Kazimierza
Borowca i Ryszarda Kuzyszyna, którzy
nauczyli mnie miłości do tego teatru
poświęcam…

Wśród
powojennego
chaosu
Wojenna opresja odcisnęła na obliczu
miasta wyjątkowo destrukcyjne piętno. Większość przedwojennych mieszkańców Białegostoku
została wymordowana lub – z powodu ucieczek
i wywózek – znalazła się daleko od rodzinnego
domu. Ponad siedemdziesiąt procent zabudowy
leżało w gruzach. Wycofujący się Niemcy 21 lipca
1944 roku rozpoczęli akcję planowego rujnowania
miasta poprzez wysadzenia i podpalenia. Do tego
dołożyły się straty powodowane przez radzieckie bomby lotnicze. W nocy z 26 na 27 lipca
Białystok opuścili Niemcy. Już rankiem 27 lipca
dotarła tu Armia Czerwona. Nie był to koniec
wojennych zniszczeń. Wkraczający Sowieci grabili wszystko, czego nie zdążyli wywieźć Niemcy.
Los ten spotykał nie tylko parki maszynowe
białostockich fabryk, lecz także szyny i druty
elektryczne. Działania te przypominały bardziej
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zemstę, dokonaną na zdobytych kilka tygodni
później miastach poniemieckich. Odbywały
się jednak w regionie, którego powojenna
przynależność państwowa wyglądała na wciąż
nieprzesądzoną. Więcej – tuż po pojawieniu się
krasnoarmiejców – tajne raporty Zarządu Politycznego 1 Armii Wojska Polskiego1 donosiły,
że Białystok nie wygląda na miasto polskie2.
Świadczyć o tym miały wszechobecne portrety
Stalina i „szczekaczki”, z których płynęły radzieckie pieśni wojskowe. Krajobraz zniszczenia został
specyficznie wzbogacony przez administracyjny
chaos, który utrzymywał się jeszcze przez kilka
miesięcy po odejściu stąd armii niemieckiej.
Już 28 lipca w Białymstoku pojawiła się
Miejska Rada Delegatów Ludu Pracującego
(Gorsowiet) jako reprezentant władz Białoruskiej SRR, co sugerowało, że teren ten znajdzie
się w administracyjnych granicach sowieckiej
Białorusi. Zgodnie z sowiecką praktyką, na
zdobywanych terenach faktycznym „gospodarzem miasta” był dowódca komendantury Armii
Czerwonej. W przypadku Białegostoku został
nim generał Zacharow, i to właściwie on jeden
był w stanie wydawać jakiekolwiek wiążące
1 W tym kontekście tym bardziej rzetelne, że tworzone
przez tych, którzy już za chwilę mieli w odrodzonym
państwie polskim objąć władzę z namaszczenia Kremla.
Podkreślanie brutalności i samowoli żołnierzy i oficerów
radzieckich było źle widziane przez nadzorujące ich
organy sowieckie. Widać, że dowództwo 1 Armii WP
miało świadomość co do nieuchronności przesunięcia
wschodniej granicy Polski w okolice linii Curzona,
uważało jednak Białystok za miasto polskie, które
powinno się znaleźć po zachodniej stronie przyszłej
polsko-sowieckiej granicy.

2 Stosunki polsko-białoruskie w województwie białostockim
w latach 1939-1956, pod red. J. J. Milewskiego i A. Pyżewskiej, Warszawa 2005, s. 77.

i w pełni realizowane decyzje. Mieszkańcy Białegostoku ze zgrozą czytali oblepiające ulice miasta
obwieszczenia o włączeniu do ZSRR. Istniały tu
również różnorodne polskie struktury podziemne (w tym delegatura Rządu RP na uchodźstwie
na ten region, stanowiąca w świetle prawa międzynarodowego legalne polskie władze). Faktycznie nie miały jednak one żadnej kontroli
nad terenem miasta (choć tu mieściły się ich
„regionalne urzędy centralne”; zdecydowanie
silniejsze były w podbiałostockich powiatach).
Rząd RP w Londynie rozpoczął organizowanie
lokalnej polskiej administracji poprzez udzielenie
ku temu pełnomocnictw regionalnym delegaturom. Sprawy wyglądały obiecująco. Przedstawiciele niepodległościowego podziemia zostali
zaproszeni na rozmowy z dowództwem Armii
Czerwonej, podczas których, o dziwo, delegaci nie
zostali aresztowani, jak to miało miejsce w wielu
miastach na wschód od linii Bugu. Sowieci zgodzili się wręcz na wprowadzenie na tym terenie
polskiej administracji! 2 sierpnia Gorsowiet
opuścił Białystok, zaś dotychczasowy delegat
rządu londyńskiego – Józef Przybyszewski – rozpoczął urzędowanie jako białostocki wojewoda.
Powołano także Ryszarda Gołębiowskiego (ps.
„Andrzej”) na prezydenta miasta. Wszystko miało
jednak wyglądać zupełnie inaczej, niż wyobrażali
to sobie miejscowi Polacy. A diabeł, jak zwykle,
tkwił w szczegółach. Obwieszczenia o pozostaniu Białegostoku w granicach Polski zawierały
równocześnie informację o tym, że z województwa białostockiego wyłączone są powiaty grodzieński i wołkowyski. Do miasta przybyli zaś
z Lublina przedstawiciele PKWN i to oni mieli
tworzyć tu „jedyną legalną” polską administrację (o czym namaszczonego przez „Londyn”

polskiego samorządu nie omieszkał poinformować komendant sowieckiego garnizonu
gen. Zacharow).
Chęć normalizacji życia po latach wojennych dramatów była jednak tak wielka, że w tych
samych dniach zaczęło odradzać się w Białymstoku życie kulturalne. Pierwszy miał być teatr.
Niestety, reprezentacyjny, zbudowany w 1938 roku
Dom Ludowy nie nadawał się do użytku. Paradoksalnie, największych zniszczeń doznał on pod
sam koniec działań wojennych. W ramach planowej zagłady centrum miasta przez wycofujących
się Niemców zaminowano scenę Domu Ludowego. Eksplozja wywołała pożar, który unicestwił wnętrze budynku3. Dzieła zniszczenia
dopełnili żołnierze „bratniej” Armii Czerwonej, kradnąc ocalałe z pożogi drzwi i okna oraz
zrywając podłogi.
Zrządzeniem losu najmniej ucierpiał
stary i nowy kościół farny (dziś katedra) i ich
najbliższe okolice. To właśnie w sąsiadującym
ze starym kościołem farnym budynku (mieszczącym dziś kino „Ton”, a przed II wojną światową kino „Świat”4) występować zaczął Teatr
3 Informacje o owej „niemieckiej minie” pochodzą z oficjalnych wystąpień z epoki. Powielone zostały również
w PRL-owskich opisach tamtych wydarzeń. W świetle
dzisiejszej wiedzy należy do prawdziwości tego faktu podchodzić z dużą ostrożnością. Bardzo częste okazało się
zrzucanie odpowiedzialności za morderstwa i dewastacje
mienia na terenie pojałtańskiej Polski w latach 1944-1945
na „wycofujących się Niemców”, podczas gdy dokonywali
ich często grabiący te tereny żołnierze sowieccy. Więcej
informacji na ten temat np. w książce Stanisława M. Jankowskiego Dawaj czasy! czyli wyzwolenie po sowiecku,
Poznań 2017. Sprawa zniszczenia białostockiego teatru
wymaga więc dalszych badań.
4 Nazwa „sala kina »Świat«” utrwaliła się we wspomnieniach i literaturze przedmiotu, dlatego i ja będę w dalszej części tekstu używał tego wyrażenia.
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Spółdzielczy. Jego trzon stanowiły dwa
małżeństwa: Witolda i Elwiry Różyckich
– doskonale znanych białostockiej publiczności animatorów życia kulturalnego – oraz
Reny Ruszczyc-Szumowicz i Władysława
Ruszczyca, związanych z Białymstokiem
aktorów przedwojennych teatrów objazdowych. W pracę teatru zaangażował się także
pochodzący z Białegostoku aktor wojennego
zespołu Węgierki – Mikołaj Aleksandrowicz.
W Białymstoku pojawił się również
urodzony tu w 1895 roku Władysław Szypulski.
Odegra on bardzo znaczącą rolę w białostockim
życiu teatralnym w tych pierwszych powojennych latach. Niemniej, jego wcześniejsza biografia pozostaje dość enigmatyczna. Dysponujemy
pewnymi informacjami o tym, co Szypulski
robił przed 1944 rokiem. Wszystkie one jednak
pochodzą od niego i nie zostały nigdzie indziej
potwierdzone. Jego prawdomówność w kwestii
życiorysu została podważona między innymi
przez Jacka Woszczerowicza, który zaprzeczył,
by Szypulski był w 1941 członkiem kierowanego przez Aleksandra Węgierkę Teatru Polskiego Białoruskiej SRR. Faktem jest, że Szypulski
w swojej wersji biografii podkreślał bliskie i dawne związki z „Krajem Rad”. Po maturze, uzyskanej w 1912 roku w Brześciu nad Bugiem, miał
z rodzicami wyjechać w głąb Cesarstwa Rosyjskiego i rozpocząć teatralne studia w Tyflisie
i Baku. Tam też miała rozpocząć się w 1917
roku jego teatralna kariera w zespołach rosyjskojęzycznych. Oprócz kaukaskich stolic
ponoć grał również w Rostowie nad Donem
i w Charkowie. Po powrocie do Białegostoku
w 1923 miał założyć rosyjskojęzyczny teatr
objazdowy i występować z nim na Kresach
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Wschodnich. W latach finansowego kryzysu
polskich teatrów, na przełomie lat dwudziestych
i trzydziestych, los jakoby zdegradował go do
roli aktora w objazdowych północnokresowych
teatrach polskich. Po kilku próbach skompletowania własnego zespołu miał ponownie sformować
w Białymstoku objazdowy teatr rosyjskojęzyczny
po 17 września 1939 roku. Następnie związał się
w Grodnie i Białymstoku z Węgierką.
Potwierdzonym faktem jest, że to spod
ręki Szypulskiego wyszedł pierwszy, odnotowany z tytułu, powojenny spektakl teatralny
w Białymstoku. W sierpniu 1944 roku zespół
Teatru Spółdzielczego pokazał Ludzi na krze
– czeską komedię o społecznym zacięciu, napisaną w 1936 roku przez Viléma Wernera i grywaną w przedwojennej Polsce. Wydawana przez
II Białoruski Front Armii Czerwonej w Białymstoku „gazeta frontowa dla ludności Polski” –
„Wolna Polska” – 29 września 1944 roku donosiła:
Białostocka Rada Miejska na początku swej działalności przystąpiła do odbudowy instytucji kultury.
Utworzony został zespół baletowy, orkiestra i jazz.
W gmachu byłego kina „Świat” w najbliższym czasie
zostanie otwarty wojewódzki teatr dramatyczny.
Artyści tego teatru pod kierownictwem reżysera
Szypulskiego przygotowują obecnie premierę
Ludzie na krze5.

W owym czasie Białystok posiadał zbyt
wątłe siły aktorskie, by utworzyć tu profesjonalny teatr. Dlatego jeszcze w sierpniu 1944 roku
przybyli z Lublina (czyli ówczesnej „tymczasowej”
5 Cyt. za: M. Dolistowska, J. Szczygieł-Rogowska, J. Tomalska, Białystok nie tylko kulturalny, Białystok 2008, s. 16.

stolicy kraju): Gustawa Błońska, Lidia Zamkow,
Halina Kossobudzka, Halina Czengery, Józef
Kondrat, Jan Świderski i Czesław Wołłejko.
Kierowany przez Wincentego Rzymowskiego
i wchodzący w skład PKWN Resort Kultury i Sztuki, działając wspólnie z Wojewódzką
i Miejską Radą Narodową, postanowił powołać w Białymstoku Wojewódzki Teatr Dramatyczny. Kierownictwo teatru objął również
przybyły z Lublina Marian Meller, przed
wojną związany z ”Redutą” Juliusza Osterwy
oraz – jako aktor i dyrektor administracyjny –
z Teatrem Wołyńskim w Łucku. Jasnym było,
że w warunkach powojennej biedy instytucje
kultury miast na wpływach z biletów, muszą
oprzeć swoją egzystencję na pomocy wojska
i państwa6. Powoływanie takich instytucji,
prócz konsekwencji w dziedzinie upowszechniania kultury, niosło ze sobą również zamysł
minimalnej stabilizacji socjalnej dla bezładnie tułających się po „wyzwolonych” terenach
i przymierających głodem artystów. Podstawy
bytu były skromne, toteż Wojewódzki Teatr
Dramatyczny sceną czysto dramatyczną był
tylko z nazwy. W jego strukturze pomieścić
się miały: zespół złożony z aktorów teatralnych,
zespół operetkowy oraz orkiestra symfoniczna.
6 Z pamiętników z epoki wynika, że nawet ta pomoc
była zbyt skromna, gdy chodziło na przykład o kostiumy.
Nie było czasu ani materiału na ich szycie. W pierwszych
latach istnienia teatru wypożyczano je więc od widzów
i zwracano po każdym spektaklu. Utrudniało to oczywiście
ujednolicenie kostiumów w poszczególnych przedstawieniach i wymagało pójścia na daleko idące kompromisy, gdy
chodziło o estetyczne przesłanie inscenizacji. W późniejszym czasie białostocki teatr często korzystał z kostiumów
wypożyczonych lub podarowanych przez Teatr Wojska
Polskiego, posiadający najbogatsze zaplecze i największe
możliwości produkcyjne.

Sala widowiskowa dawnego kina, przeznaczona
na jego siedzibę, służyć miała również występom
teatru kukiełkowego, chóru, dwóch zespołów baletowych, a także jako kino, przestrzeń wieców
propagandowych i partyjnych, konferencji oraz
– niezbędna w tamtym czasie w mieście wojewódzkim – sala sądowa, w której z dużą intensywnością odbywały się procesy hitlerowskich
kolaborantów oraz działaczy niepodległościowego podziemia.
22 września 1944 roku odbyła się oficjalna inauguracja działalności Wojewódzkiego
Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Pod
kierunkiem Gustawy Błońskiej białostoccy
artyści przygotowali pochodzący z 1924 roku
i rozgrywający się pośród prowincjonalnej inteligencji dramat Stefana Żeromskiego Uciekła
mi przepióreczka. Miejscowa prasa podkreślała
ogromne powodzenie:
Sala teatru była przepełniona. Zespół artystyczny
popisał się doskonałą grą oraz umiejętnością wczucia się w subtelny humor autora. […] Szczególnie
wyróżnia się młody artysta Jan Świderski w roli
docenta fizyki Przełęckiego, Józef Kondrat w roli
nauczyciela wiejskiego Smugonia oraz Halina
Kossobudzka w roli jego żony. Należy zwrócić
uwagę na świetne dekoracje artysty malarza
Wojciecha Krzysztofiaka7.

Przepióreczkę pokazano sześć razy i obejrzało ją ponad trzy tysiące osób, co na ówczesne
warunki stanowi liczbę oszałamiającą. Nieco
ponad trzy tygodnie później pokazano kolejną
7 Cyt. za: M. Dolistowska, J. Szczygieł-Rogowska,
J. Tomalska, dz. cyt., s. 17.
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ciekła mi przepióreczka (1944 rok), S. Żeromski,
reż. Gustawa Błońska - afisz

premierę – Lekkomyślną siostrę Włodzimierza
Perzyńskiego – stworzoną przez ten sam zespół
realizatorów. Ta napisana w 1904 roku i lubiana
przez polską publiczność komedia doczekała się
niewielu pokazów. Po siedmiu przedstawieniach
nad nowo powstałym teatrem zawisło widmo
likwidacji. „Lubelski desant”, z Marianem
Mellerem na czele, ewakuował się z powrotem
do Lublina, by organizować tam Teatr Wojska
Polskiego – najważniejszą polską scenę tamtych
lat, kojarzoną z Łodzią i przeniesioną ostatecznie do Warszawy. Patowa sytuacja trwała do 18
grudnia 1944 roku, gdy Mellera oficjalnie zdjęto
ze stanowiska dyrektora8. Władze regionalne próbowały ratować sytuację, przyznając teatrowi
150 000 złotych dotacji oraz zapewnienie prowiantu teatralnej stołówce (rzecz w ostatnim
roku wojny cenniejsza od pieniędzy). Meller
rezydował już jednak na stałe w Lublinie i przeforsował inkorporację białostockiego teatru do
Teatru 1 Armii Wojska Polskiego. Owa centralizacja w wersji oficjalnej miała na celu poprawę
jakości artystycznej.
Władze miasta nie chciały rezygnować
z własnej sceny. Podjęły więc decyzję o odbudowie przedwojennego gmachu. Czas przejmowania
przez PKWN władzy w Polsce i „walki z reakcyjnymi bandami” wymagał szybkiego uruchomienia
(i w jak największej liczbie) sal przystosowanych
do odbywania wieców i ideologicznych pogadanek; sprzeciwu władz zwierzchnich więc nie
było. Również odbudowa kraju narzucała iście
8 W Białymstoku od dłuższego już czasu nie bywał
i nie zajmował się administrowaniem podlegającej mu
sceny. Dopominał się jednak o formalnie należne mu
wynagrodzenie, co białostockie władze podkreśliły
w skardze na Mellera wysłanej do Resortu Kultury
i Sztuki PKWN.

stachanowskie tempo – przywrócenie więc do
użytku tak reprezentacyjnie położonego i efektownego architektonicznie budynku miało stać
się z pewnością widomym znakiem zaradności
ludowej władzy.
Wychodzący w Moskwie i redagowany
przez członków Związku Patriotów Polskich
tygodnik polityczno-kulturalny „Wolna Polska”
5 listopada 1944 roku informował: „Z inicjatywy
Zarządu Miejskiego w Białymstoku rozpoczęto
odbudowę teatru w parku miejskim. Na razie
odremontowana będzie tylko widownia, umożliwi to urządzanie odczytów i zebrań publicznych.
W dalszym planie odbudowana zostanie również scena9”.
Była to inwestycja ogromna i rozpisana
na lata. Władze zaapelowały do mieszkańców
miasta o datki na odbudowę. Mimo olbrzymiej
ofiarności mieszkańców Białegostoku budowa
kilkakrotnie „stawała” w kolejnych latach z powodu niedostatku funduszy.
Choć sytuacja wydaje się niepewna – teatr
pracuje. 15 grudnia 1944 roku odbywa się premiera salonowej komedii Stefana Kiedrzyńskiego z początku lat trzydziestych Szczęście od jutra
w reżyserii Władysława Szypulskiego. Cztery
dni później udaje się odwołać Mellera. Teatr
zostaje bez kierownictwa, choć nieoficjalnie
kieruje nim Szypulski. Białystok jest zgłodniały teatru. Najnowsza premiera zagrana zostanie
osiemnaście razy i zobaczy ją ponad osiem
tysięcy widzów.

9 „Wolna Polska” 1944, nr 31, s 2.
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Przepióreczka
znów ucieka
Na horyzoncie pojawia się kolejna artystyczna szansa dla białostockiej sceny – rozpoczyna się
przymusowa ewakuacja wileńskich teatrów (Wileńskiego Polskiego Teatru Dramatycznego i Wileńskiego Polskiego Teatru Komedii Muzycznej,
których trzon stanowią artyści dramatyczni
dawnego Teatru na Pohulance oraz muzycznej
„Lutni”). Co prawda Białystok nie stanowi stacji
docelowej tych transportów (tą, jak się później
okaże, będzie Toruń), jednak część wilnian postanawia tu zostać10. Są wśród nich: Hanka Bielicka,
Mieczysław Dowmunt, Jerzy Duszyński, Zygmunt Kęstowicz, Józef Mayen, Michał Melina
i Mieczysław Wojnicki. Miejska Rada Narodowa,
w której pracach uczestniczy Władysław Szypulski, postanawia ustabilizować sytuację i podejmuje decyzję o połączeniu „tzw. poprzedniego
zespołu Białostockiego Teatru Wojewódzkiego”
z „zespołem wileńskim”, tworząc Teatr Miejski.
Kierownictwo nowej instytucji ma być kolegialne. W jego skład zostają powołani – Dowmunt
jako prezes, Mayen jako kierownik artystyczny,
Szypulski jako kierownik administracyjny, Melina
jako główny reżyser oraz Tadeusz Brzostowski,
będący przedstawicielem władz.
10 Psychologicznie była to decyzja bardzo trudna.
We wspomnieniach repatriantów można przeczytać
o obawie wyjścia z wagonu czy odejścia od stacyjnego
peronu. Białystok na pierwszy rzut oka zbyt przypominał im miasta z okolic, z których właśnie zostali wygnani.
Znając „stałość sowieckich decyzji”, obawiali się, że również Białystok może okazać się niedługo częścią ZSRR
i znów będą wystawieni na kolejny etap tułaczki. Lepiej
było jechać jak najdalej na zachód…
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Nowa instytucja swoje istnienie postanawia
rozpocząć „z przytupem”. W mieście rozklejane
są afisze, informujące, że: „w środę, dnia 28 lutego
1945 r. / inauguracja Teatru Miejskiego / oraz /
jubileusz 45-lecia pracy scenicznej / aktora i reżysera M. Dowmunta / Próba Miłości/ Operetka
w 2 aktach M. Dowmunta / Muzyka W. Rapackiego i innych kompozytorów”.
Spektakli zagrano aż dziesięć, jednak operetka musiała nie trafić w gusta białostockiej publiczności, gdyż obejrzało ją tylko niecałe dwa
i pół tysiąca widzów. Nieco ponad dwa tygodnie
później Teatr Miejski jest gotowy z kolejną premierą. Jest nią bardzo popularna w dwudziestoleciu międzywojennym komedia Matura Laszlo
Fodora. Będzie to pierwszy duży frekwencyjny
sukces teatru – dwadzieścia sześć przedstawień
obejrzy w sumie prawie siedem i pół tysiąca osób.
Do końca sezonu zrealizowanych zostanie
jeszcze siedem premier. Sześć z nich to kasowe
przed wojną komedie. Jedyną „poważną” propozycję stanowi Burmistrz ze Stylmondu Maurice’a
Maeterlincka, opowiadający o okrucieństwach
dokonywanych podczas I wojny światowej w Belgii przez Niemców – temat per analogiam bardzo
wówczas aktualny. Takie ukształtowanie repertuaru nie pozostało niezauważone przez nadzorujące teatr władze. Po ostatniej premierze sezonu
– pokazanej 8 sierpnia Wojnie z żonami Labiche’a
– dziennikarka wychodzącego ledwie od grudnia
białostockiego dziennika „Jedność Narodowa”11,
11 Z powodu niedostatku papieru oraz trudności technicznych w składzie i druku tuż po powstaniu był to
tygodnik. W miarę przezwyciężania problemów i unowocześniania parku maszynowego białostockiej drukarni
częstotliwość wydawania gazety rosła. Jednak dopiero
9 maja 1946 czasopismo uzyskało częstotliwość wychodzenia dziennika.

regularnie obserwująca dokonania białostockiego
teatru Janina Małgorzata Kobus, pisała:
Nie będę powtarzała, […] jakie zadanie do spełnienia ma teatr w życiu społeczeństwa, zwłaszcza
[takiego – K.S.] jak nasze, w którym dopiero teraz
szerokie masy wypłynęły na widownię, mając po
raz pierwszy możność kształtować swoją rzeczywistość i podstawy bytu. Co te masy (a dla nich
przede wszystkim przeznaczony jest Teatr Miejski w Białymstoku) wynieść mogą z tych dwóch
ostatnich spektakli?12.

M

atura (1945 rok), L. Fodor,
reż. Michał Melina - afisz

Pobrzmiewa w tych słowach ton, który już
niedługo wyznaczy kierunek myślenia dla całego
teatru w Polsce.
Tymczasem jednak białostocka scena
mogła na krytyczne uwagi partyjnej prasy
nie zwracać większej uwagi. Bardziej palącym
problemem był brak kierownictwa. 17 sierpnia
1945 roku ogłoszono konkurs na stanowisko
dyrektora Teatru Miejskiego. 20 sierpnia odbyło się posiedzenie komisji konkursowej. Podjęto decyzję o powierzeniu kierowania teatrem
Władysławowi Szypulskiemu. Wojewoda
Stefan Dybowski postawił jednak tej decyzji
weto. Liczył, że konkurs ściągnie do Białegostoku artystów „z Polski” i wygra go ktoś od
Szypulskiego wybitniejszy. Urzędowe przepychanki trwały jeszcze kilka miesięcy. Wreszcie
15 grudnia Szypulski został jednak powołany
na stanowisko dyrektora.
Tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu (choć owo „rozpoczęcie” uznać należy za
fakt jedynie symboliczny, gdyż przez całe lato
12 Cyt. za: M. Dolistowska, J. Szczygieł-Rogowska,
J. Tomalska, dz. cyt., s. 25.
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1945 teatr grał i dawał premiery) na białostocką
scenę spadła kolejna katastrofa. Większość przybyłych ledwie pół roku wcześniej wileńskich artystów grupami sukcesywnie zaczęła opuszczać
Białystok. W przygotowanym przez Teatr
z okazji czterdziestolecia wydawnictwie rocznicowym „pierwszy amant” białostockiej sceny
tego sezonu – Igor Śmiałowski – tak wspomina
okoliczności podjęcia decyzji o wyjeździe:
Ale oto lato dobiegało końca, dyrekcja teatru
oferowała znacznie lepsze warunki na następny sezon i tu, o dziwo, posypały się atrakcyjne
propozycje. Szyfman zapraszał do współpracy
w warszawskim Teatrze Polskim, pan Antoni
Różycki nęcił wysoką gażą i ciekawymi rolami
w teatrze lubelskim, dyrektor Stomma proponował Poznań, Władysław Szczawiński w miłym
liście dowodził, że powinienem przyjechać do
Torunia […]. No i także wielki Schiller proponował Łódź […]. Najbardziej jednak frapującą
propozycję […] zaoferował Kraków w osobach
dyrektora Andrzeja Pronaszki i Janusza Warneckiego. […] Jeszcze tej samej nocy zapakowaliśmy
nasze skromne manele i wczesnym rankiem […]
samochód zawiózł nas na dworzec.

Nie sposób się dziwić „wileńskim” aktorom,
gdy zabiegały o nich ówczesne tuzy polskiego
teatru i proponowały pracę na najbardziej liczących się scenach…
Teatr jednak przetrwał. Największe trudności związane były ze stabilnością zespołu
aktorskiego. Początkowo przeważały przypadki
podobne do Witolda Dowgirda, który po kilkumiesięcznym pobycie w Białymstoku, wraz
z innymi repatriantami z Kowna, postanowił
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założyć własny teatr dramatyczny w Ełku. Problemy finansowe ełckiej objazdówki sprawiły, że po
kilku kolejnych miesiącach wybrał się w dalszą
podróż, osiadając początkowo w Gdyni, a później
w Bydgoszczy.
Aktorzy trafiali tu na sezon lub dwa i szukali szczęścia w bardziej uznanych ośrodkach
teatralnych. Trzon zespołu stanowiły osoby związane z białostocką sceną jeszcze przed „desantami” z Lublina i Wilna. Do chlubnych wyjątków zaliczyć należy Mieczysława Dowmunta
– bardziej śpiewaka niż aktora, którego jednak
białostocka publiczność pokochała w rolach
komicznych. Dowmunt, dzięki rolom oraz
„gwiazdorskiemu” sposobowi bycia, stał się
ulubieńcem widzów. Zmarł jednak w Białymstoku 1 maja 1949 roku.
Pomimo wszystkich tych trudności instytucja krzepła. Świadczą o tym w miarę regularne
występy w większych miastach powiatowych
województwa oraz zapraszanie do współpracy
pierwszej ligi polskich reżyserów i scenografów,
m.in.: Karola Borowskiego, Ottona i Erwina
Axerów, Dobiesława Damięckiego, Leonii Jabłonkówny, Lidii Wysockiej, Natalii Szydłowskiej,
Janusza Warneckiego, Feliksa Chmurkowskiego,
Jana Hawryłkiewicza czy Jana Rybkowskiego.
Najciekawszym spektaklem tego okresu
jest Uczeń diabła Shawa, w reżyserii Dobiesława
Damięckiego i ze scenografią Józefa Gniatkowskiego, w którym po raz pierwszy wystąpiła
w Białymstoku późniejsza dyrektor tej sceny
– Irena Górska13.
13 Choć gwoli ścisłości podkreślić należy, że dramat
ten stanowił w owym czasie spécialité de la maison
duetu Górska-Damięcki, realizowaną na wielu polskich scenach.

Narodowa w formie,
socjalistyczna
w treści!
Za datę przełomową należy uznać 23 września 1948 roku, kiedy to premierą Świętoszka
Moliera, w reżyserii Stanisława Daczyńskiego
i scenografii Ottona Axera, białostocki teatr zainaugurował sezon w nowym (odbudowanym)
gmachu i z nową nazwą. Nadaniu imienia Aleksandra Węgierki towarzyszyło ponowne włączeniem teatru w poczet instytucji wojewódzkich.
Tak „Życie Białostockie” relacjonowało ten uroczysty wieczór:
Obok dźwigniętych z ruin fabryk białostockich
majestatycznie stanął przybytek Sztuki. […]
W dniu wczorajszym Białystok przeżywał jedno
z najwspanialszych wydarzeń w życiu kulturalnym
miasta. […] Wieczorem licznie zgromadzona publiczność i zaproszeni goście, wśród nich przodownicy pracy fabryk białostockich, zapełnili
olbrzymią widownię i balkony nowego teatru,
w podniosłym nastroju oczekując rozpoczęcia
uroczystości. […] Proscenium tonie w kwiatach.
[…] Głęboko wzruszony zabrał głos dyrektor […]
ob. Władysław Szypulski: – My, ludzie teatru, przyrzekamy, że wychowanie naszego widza, to znaczy
mas pracujących w duchu Demokracji Ludowej,
jest naczelnym zadaniem każdego aktora, każdego
pracownika teatru14. 
14 Cyt. za: E. Kozłowska-Świątkowska, Cały świat gra
komedię: 50 lat Państwowego Teatru im. Aleksandra Węgierki
w Białystoku, Białystok 1995, s. 66-69.

Był to czas dość dużych zmian w polskiej
kulturze. Lata 1944–1948 cechowała względna
swoboda ludzi teatru w kształtowaniu repertuaru.
Spowodowane było to nieokrzepnięciem władzy
ludowej – brakiem kontroli nad częścią terytorium
państwa, dławieniem istniejącej wciąż opozycji
politycznej, brakiem kadr rozumiejących i potrafiących zrealizować w praktyce płynące z Moskwy
zalecenia, wreszcie wielością ośrodków pretendujących do kształtowania polityki kulturalnej.
Umieszczanie w repertuarze pojedynczych pozycji z zakresu rosyjskiej i radzieckiej dramaturgii
powoli przestawało wystarczać. Nowy prezydent
kraju – Bolesław Bierut – zapowiadał zintensyfikowanie ideologizacji, zwanej przez niego
„marksistowskim oświetlaniem zagadnień kultury, sztuki i nauki”15. Rozpoczynała się centralizacja, służąca pełnemu podporządkowaniu partii.
Wzmożono inwigilację ludzi teatru i odsuwano
od pracy tych, którzy niezbyt gorliwie realizowali założenia obowiązkowej już (a nie jak
wcześniej – zalecanej) doktryny estetyczno-interpretacyjnej – realizmu socjalistycznego.
Los taki spotkał, między innymi, związanego
z białostocką sceną przewodniczącego ZASP-u
Dobiesława Damięckiego.
Na przełomie 1948 i 1949 roku rozpoczęto wprowadzanie zmian statusu prawnego
teatrów. Przekształcano je w „przedsiębiorstwa
państwowe”, zobligowane do realizowania przygotowywanych w Warszawie planów „produkcji”
i frekwencji. Efektem była znaczna unifikacja
repertuaru polskich teatrów oraz konieczność
osiągania zwykle odstających od rzeczywistości
15 B. Bierut, O odchyleniu prawicowym i nacjonalistycznym
w kierownictwie partii i sposobach jego przezwyciężania,
,,Nowe Drogi” 1948, nr 11.
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norm. Ta polityka sterowania kulturą dotknęła
białostocką scenę w 1950 roku. Jakby zmian,
wyzwań i problemów było mało, białostocki teatr
obciążała jeszcze nowa siedziba. Praca w przedwojennym Domu Ludowym oznaczała powiększenie widowni o trzysta miejsc (z sześciuset
w kinie „Świat” do dziewięciuset), konieczność
zatrudnienia dodatkowej obsługi technicznej
oraz ogólny wzrost kosztów utrzymania teatru.
Dyrektor Szypulski dość zręcznie radzi
sobie w nowej sytuacji (utrzymuje się na stanowisku aż do połowy 1954 roku – najdłużej
z dyrektorów teatrów w tym przedgomułkowskim okresie). Stopniowo zmniejsza liczbę
premier w sezonie (z kilkunastu do około
siedmiu), wydłużając równocześnie czas na
próby (z dwóch tygodni do półtora miesiąca),
co skutkuje staranniejszym przygotowywaniem
spektakli i podwyższeniem ich artystycznej
jakości. Przedstawienia są grane dłużej, osiągając
nawet czterdzieści powtórzeń. Z biegiem czasu
normą stają się tytuły oglądane przez piętnaście
tysięcy widzów, zaś Niemcy Kruczkowskiego
w reżyserii Stanislawa Daczyńskiego i Mazepa
Słowackiego w reżyserii Kazimierza Czyńskiego
z 1950 roku oraz Zielony Gil Tirso de Moliny
w reżyserii Lidii Wysockiej i Wieczór Trzech Króli
Szekspira w reżyserii Tadeusza Kozłowskiego
z roku 1951 przekraczają dwukrotność tej liczby
(i to nie licząc spektakli wyjazdowych). Występy poza siedzibą realizuje dyrektor z sukcesem
w sposób w ówczesnej Polsce niespotykany
– teatr wyjeżdża z Białegostoku na miesiące
letnie, zamykając „na cztery spusty centralę”,
urządzając owo regionalne tournée ze spektakularnym rozmachem. Tak intensywna praca
wymaga „dopływu świeżej krwi”, a ów najłatwiej
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osiągnąć, przyciągając artystów rozpoczynających
dopiero swą artystyczną karierę. Józef Gniatkowski – „nadworny scenograf ” białostockiego teatru
– na początku lat pięćdziesiątych (współodpowiedzialny również za wygląd odbudowanego
wnętrza) przyjmuje pod swe skrzydła dwie absolwentki krakowskiej ASP – Wandę Kuczyńską
i Irenę Perkowską. Reżyserskie ostrogi zdobywają
w tym samym czasie Zdzisław Janiak i Tadeusz
Kozłowski. Krystyna Marszałek, podsumowując
dyrekcję Szypulskiego, określa profil prowadzonej przez niego sceny jako „teatr o ambicjach
popularyzatorskich i dydaktycznych, mniej zabiegający o formę artystyczną prezentowanych sztuk,
bardziej o ich wydźwięk polityczno-społeczny”16.
W roku 1954 Szypulski z Białegostoku
wyjechał. Rok później objął kierownictwo Teatru
Zagłębia w Sosnowcu. Już w 1957 stał się jedynie
aktorem i reżyserem teatru w Gnieźnie. W roku
1965 przeszedł na emeryturę. O powodach jego
odejścia z Białegostoku trudno wyrokować. Był
ceniony przez miejscowe władze, choć regularnie
zarzucano mu przewagę zbyt lekkiego repertuaru
(zarzut ten pojawi się również w Sosnowcu).
Kariery poza Białymstokiem nie zrobił. Objął
kierownictwo innego prowincjonalnego teatru,
by skończyć jako szeregowy pracownik również
w prowincjonalnym Gnieźnie.
Wygląda jednak na to, że jego wyjazd
poczynił w Białymstoku niemałe zamieszanie.
Kierownictwo objął niezastąpiony Witold
Różycki. Zdawano sobie sprawę, że w pełni
sprofesjonalizowany, duży teatr wymaga jednak
16 K. Marszałek, Rozwój kultury i instytucji kulturalnych
Białegostoku w latach 1944-1964, w: Studia i materiały do
dziejów miasta Białegostoku, t. 2, pod red. J. Antoniewicza
i J. Joki, Białystok 1970, s. 420.

R

ewizor (1952 rok), M. Gogol,
reż. Władysław Szypulski - afisz

93

innego typu osobowości do wykreowania artystycznego oblicza sceny. Wybór padł na Eugeniusza Poredę – aktora, reżysera i scenografa. Przed
wojną Poreda reżyserował głównie w Warszawie.
Animował też amatorski ruch teatralny wśród
warszawskich robotników. W socrealistycznej
Polsce przedwojenna „praca u podstaw” była
dobrze widziana, choć w ówczesnej (bardzo zideologizowanej i skonwencjonalizowanej) praktyce
teatralnej doświadczenia reżysera teatrów ludowych, inspirującego się metodami Leona Schillera i „Reduty”, musiały stanowić dysonans.
Po 1944 roku Poreda związany był głównie
z Częstochową, choć niejednokrotnie starał się
o angaż w swej rodzinnej Warszawie (bądź co
bądź ośrodku teatralnym o największym prestiżu
w Polsce). Nieokiełznana organizacyjna energia
sprawiła, że udało mu się to wiosną 1945 roku,
gdy wysłał do władz Warszawy list deklarujący
chęć założenia teatru na Żoliborzu, czerpiącego
z przedwojennych doświadczeń. Niespodziewanie
dla samego Poredy, już wkrótce, został powołany
na dyrektora Miejskich Teatrów Dramatycznych,
czyli najważniejszego wówczas „koncernu” teatralnego stolicy.
Poreda z początku najwyraźniej nie zdawał
sobie sprawy z ciężaru postawionego przed nim
zadania. Do kłopotów dołączyly warunki panujące w samym teatrze, naprawionym po wojennych
zniszczeniach zaledwie prowizorycznie: prymitywne pomieszczenia udajace garderoby, najmniejszy
deszcz sprawiający, że przez dziury w dachu na
widownię lała się woda. Dochodził do tego fatalny stan zdrowia aktorów i pracownikow technicznych spowodowany powojennym niedożywieniem
i brakiem własnych mieszkań. Zaledwie po tygodniu
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od nominacji, […] pojął, że objął rządy nad
instytucją, która, powstawszy kilka miesięcy
wcześniej, już znajdowała się w stanie całkowitej ruiny17.

Przygoda Poredy ze stolicą trwała cztery
lata. Był to czas trudny i wypełniony tytaniczną
pracą dyrektora. Niestety, „kleszcze stalinizmu”
coraz bezwzględniej kształtowały oblicze polskiej
kultury. Eugeniusz Poreda późną wiosną 1949
roku został odwołany ze stanowiska. Po dwóch
sezonach spędzonych w Częstochowie powrócił do Warszawy, by w roku 1955 znaleźć się
w Białymstoku.
Krótkie to było współdyrektorowanie –
trwało niecały sezon. Co prawda panowie zrealizowali w tym czasie osiem premier (w tym Dom
otwarty Bałuckiego oraz Intrygę i miłość Schillera wyreżyserowane przez samego Poredę).
Najbardziej zapamiętani zostali jednak dzięki
uruchomieniu (lub – jak podają inne źródła –
pierwszemu wykorzystaniu) sceny obrotowej
oraz otwarciu kolejnej sceny w siedzibie białostockiego oddziału Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej. Poreda przekształcił też
realizowane od dawna występy teatru poza swoją
siedzibą w trzecią scenę teatru, nazwaną przez
niego Teatrem Powszechnym. Statystyki spektakli nie ukazują w tym okresie znaczących
odchyleń od wcześniejszej i późniejszej normy.
Okres to zbyt krótki, by kierownictwo mogło
dokonać jakiejkolwiek zmiany linii programowej teatru – nie ma więc większego sensu
17 T. Mościcki, Warszawskie sezony teatralne 1944-1949,
Warszawa 2016, s. 257. Cytat ten, choć dotyczy Warszawy,
dobrze oddaje również realia życia i pracy białostockich
ludzi teatru w latach czterdziestych XX wieku.
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ntryga i miłość (1955 rok), F. Schiller,
reż. Eugeniusz Poreda, na zdj. Wiesław
Lichecki, Maria Homerska, fot. Leon
Myszkowski

bilansowanie dokonań w tym sezonie. Faktem
pozostaje, że po pierwszym sezonie Poreda
z Białegostoku odszedł. Powodem tej decyzji
miały być napięcia związane z zaproponowanym przez niego repertuarem. Już za rok miała
nadejść gomułkowska „odwilż”, w dziedzinie
kultury doktrynalnie bliska myśleniu Poredy.
Kolejne dwa lata spędził on jako inspektor do
spraw teatru w Ministerstwie Kultury i Sztuki,
zaszczepiając „urodzoną” w Białymstoku formułę objazdowego Teatru Powszechnego do kilku
polskich województw. W tym czasie zdarzało mu
się również gościnnie reżyserować na teatralnej
prowincji. Gdy w 1960 roku pomysł organizacji
Teatrów Powszechnych okazał się jednak nieprzystający do kulturalnej linii partii, pomocną
dłoń wyciągnął do niego Erwin Axer, angażując
Poredę do warszawskiego Teatru Współczesnego,
gdzie grał aż do emerytury.

„Nasza mała
stabilizacja”
25 września 1955 roku dyrekcję teatru
obejmuje Irena Górska. Witold Różycki przez
kolejne dwadzieścia jeden lat (czyli do przejścia
na emeryturę) będzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora. Warto nadmienić, że po przedwczesnej
śmierci męża – prześladowanego przez bezpiekę
Dobiesława Damięckiego – Górska znalazła się
w dość trudnej sytuacji życiowej. Angaż w warszawskim Współczesnym u Axera nie dawał jej
pełnej życiowej stabilizacji. Postanowiła spróbować swych sił w reżyserii. W roku 1953 pojawiła
się okazja, by pokierować najmłodszą podówczas sceną – Teatrem Dramatycznym w Koszalinie. Tam, w notorycznych objazdach, zdobyła

95

T
96

ramwaj zwany pożądaniem (1958 rok), T. Williams, reż. Irena Górska,
na zdj. Irena Górska, fot. Stanisław Dukiewicz

„dyrektorskie ostrogi”. Ponadto Koszalin był również teatralną prowincją i posiadał zespół złożony
głównie z „teatralnych zapaleńców”, którym na
ich ukochanym teatrze naprawdę zależało i którzy
z pasją neofitów czekali na każdą aktorską uwagę
autorytetu w rodzaju Górskiej. Z tymi doświadczeniami przyjechała do Białegostoku.
W powietrzu czuć było nadchodzącą
polityczną „odwilż”. Stawało się jasne, że okowy socrealizmu za chwilę pękną i będzie można tworzyć przedstawienia dla prawdziwych,
żywych ludzi, a nie pod wyimaginowany gust
„mas pracujących”. Zachęty do zmian płynęły
początkowo z koncesjonowanej katolickiej
(a więc quasi-opozycyjnej) prasy. W redagowanym przez środowisko Bolesława Piaseckiego
tygodniku „Dziś i Jutro” tak pisano w roku 1955:
Jeszcze do niedawna mieszkańcy Białegostoku
z dużą rezerwą odnosili się do swego teatru. […]
– Iść na nudy? Oglądać marne sztuczydło? To już
lepiej posłuchać radia w domu, a na dobre przedstawienia jechać do Warszawy. […] W Białymstoku
wytworzyła się sytuacja kryzysowa – frekwencja
spadła, nie ratowały teatru nawet wierne jednostki
wojskowe. […] Widz niechętnie oglądał sztuki
współczesne podawane seryjnie i nieodkrywczo.
Zabrakło zgody i żywego kontaktu między sceną
a widownią. Mijały lata, a nowoczesny budynek
w centrum Plant stawał się coraz bardziej wyobcowany, stopniowo zapominany18.

Statystyki skokowego spadu frekwencji
nie potwierdzają. Prawdą jest, że znaczącą jej
część stanowiły grupy zorganizowane – oprócz
18 Z. Czajkowska, Spotkania białostockie, „Dziś i Jutro”
1955, nr 13, s. 6.

wspomnianych w artykule żołnierzy, także
fabryczni robotnicy czy pracownicy PGR-ów.
„Pompowanie” statystyk w ten sposób przymuszaną do wizyty w teatrze publicznością utrzyma
się jednak do końca PRL-u. Z pewnością jednak
tekst ten oddawał subiektywne odczucia statystycznego widza. Irena Górska planowała
wykorzystać tę potrzebę zmian i zaproponowała
bardzo przemyślany program, mniej oglądający
się na farsowe gusta publiczności i w swej różnorodności (czyż prowincjonalny teatr może
kształtować repertuar inaczej?) stawiający na
artystyczną jakość. Scena kameralna wręcz miała
stać się czymś na kształt kabaretu literackiego.
W każdym sezonie miał być inscenizowany przynajmniej jeden dramat z kanonu wielkiej literatury polskiej lub obcej. Więcej miało się pojawiać
także dobrej dramaturgii współczesnej (miast wystawianych dotychczas miernych i realizowanych
w przodowniczym tempie „produkcyjniaków”).
Zespół współpracowników dyrektor Górska
zebrała niezgorszy. Wśród reżyserów godzi się
wymienić: Karola Borowskiego, Eugeniusza Lotara, Barbarę Fijewską, Karolinę Łubieńską, Irenę
Ładosiównę, Józefa Maślińskiego, Bronisława
Orlicza, Lecha Wojciechowskiego czy Przemysława Zielińskiego. O scenograficzną oprawę dbali
– Stanisław Bąkowski, Leon Kiliszewski, Zofia
Pietrusińska i Ewa Starowieyska. Grupę młodych
aktorów przywiozła zaś ze sobą z Koszalina.
Już po pierwszym sezonie repertuarowe
wybory spotkały się z życzliwym przyjęciem
prasy i pełnym zaufaniem publiczności. Pierwszy raz w swej historii białostocki teatr zaczął
się „liczyć w Polsce”. Dom serc złamanych Shawa
został jako pierwszy białostocki spektakl pokazany w lutym 1957 roku w Warszawie.
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Sama pani dyrektor w Białymstoku stworzyła dwie znaczące w aktorskim dorobku kreacje:
nieugiętej w swych przekonaniach paryskiej
praczki z czasów napoleońskich – tytułowej
Madame Sans-Gene – w wyreżyserowanym
w 1958 roku przez Irenę Ładosiównę dramacie Sardou, oraz Blanche – w wystawionym we
własnej reżyserii w tym samym roku Tramwaju
zwanym pożądaniem Williamsa. Dostrzeżono
również Wesele Wyspiańskiego w reżyserii Górskiej oraz Neapol miasto milionerów Eduarda de
Filippo w inscenizacji Ładosiówny. Najczęściej
zauważaną przez krytyków aktorką została Janina
Mrazek-Koczyńska, która, niestety, po odejściu
Górskiej z dyrektorskiego fotela również z Białegostoku wyjechała. Niewątpliwą zasługą Górskiej
było zbudowanie na scenie przy Elektrycznej zespołu z prawdziwego zdarzenia – zgranego i potrafiącego udźwignąć tak wymagające i złożone
wewnętrznie teksty, jak wspomniane Wesele czy
bardzo widowiskowa adaptacja Faraona Bolesława Prusa dokonana przez Lecha Piotrowskiego
– wieloletniego i nieocenionego kierownika literackiego białostockiego „Dramatu”, erudyty,
tłumacza, adaptatora, człowieka teatru o nader
wysokiej kulturze i niedzisiejszym charmie.
Wyreżyserowany przez Górską w 1957
roku Faraon stał się przyczyną wymierzonego w osobę dyrektor medialnego skandalu.
W „Gazecie Białostockiej” ukazał się artykuł
będący mniej recenzją, a bardziej donosem na
teatr. Mimo frekwencyjnego sukcesu żądano
ustąpienia Górskiej z funkcji dyrektora. Przeprowadzono w teatrze nawet kontrolę finansową, której mocno nagłośnione i niekorzystne
dla kierownictwa teatru wyniki okazały się źle
zinterpretowane. Ukazywały bowiem, iż teatr
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nie jest w stanie utrzymać się jedynie z wpływów
z biletów i w jego naturę wpisane jest generowanie strat, które wypełnić ma państwowa dotacja.
Najprawdopodobniej cała „afera” była jedynie
efektem walki o decentralizację – władze lokalne
szukały bowiem argumentów za, podczas gdy
„Warszawa” starała się wykazać ich niekompetencję. Problemem nie było jednak bliższe lub
dalsze umiejscowienie organizatora, lecz biurokracja i centralne planowanie. Niemożliwe było,
na przykład, zagranie dodatkowych popołudniowych spektakli tytułu, na który istniało zapotrzebowanie widowni, bez zmiany planu przydziału
pieniędzy na gaże i obsługę. Pieniędzy nie zwiększano, tłumacząc się ich brakiem. Spektakl więc,
choć potencjalnie dochodowy, nie mógł na siebie
zarobić, gdyż wpływy z biletów teatr przekazywał organizatorowi, ten zaś dopiero przyznawał
dotację na koszty pracownicze.
Napięcie musiało być jednak spore, gdyż
tuż przed rozpoczęciem pierwszej edycji legendarnego Festiwalu Teatrów Polski Północnej
i wyjazdem białostockiej sceny do Torunia,
Irena Górska przenosi się do warszawskiego
Teatru Komedia. 15 czerwca 1959 roku, czyli
dokładnie w dniu inauguracji festiwalu, dyrektorem teatru zostaje Zbigniew Sawan – przedwojenny amant filmowy (używający wtedy
zdrobniałej wersji swojego imienia – Zbyszko),
w latach powojennych związany bardziej z różnymi formami teatru muzycznego. Sawan kilkakrotnie reżyserował już w Białymstoku. Lokalna
prasa zwracała także uwagę na jego zażyłość
z Aleksandrem Węgierką podczas studiów
w PIST oraz na przełomie lat dwudziestych
i trzydziestych. Spośród dwudziestu spektakli,
zrealizowanych podczas jego dwusezonowej
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om serc złamanych (1956 rok), G.B. Shaw,
reż. Irena Górska, na zdj. Zdzisław Krauze,
Jadwiga Hodorska, fot. Leon Myszkowski
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aria Stuart (1961 rok), Juliusz. Słowacki,
reż. Zbignew Sawan, na zdj. Zbigniew Sawan,
fot. Stanisław Dukiewicz

kadencji, aż dwanaście wyreżyserował sam dyrektor. Pozostałe przygotowali: Zygmunt Chmielewski (jako jedyny dwa tytuły), Gustawa Błońska,
Tadeusz Kozłowski, Wojciech Skibiński, Bronisław Krassowski, Irma Czaykowska i Bronisław
Orlicz. W sezonie 1959/1960 nikt poza dyrektorem nie „stanął za reżyserskim pulpitem”.
W statystykach tego okresu widać lawinowy
odpływ widowni. Regularne przy poprzedniej
dyrekcji oscylowanie wokół 20 tysięcy widzów
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dla jednego tytułu staje się wyjątkiem. Publiczność przyciągają jedynie inscenizacje wielkiej
klasyki (i to też nie wszystkie) – Maria Stuart
Słowackiego, Henryk VI na łowach Bogusławskiego, Poskromienie złośnicy Szekspira czy
Cyrulik sewilski Beaumarchais’go. Wyjątek od
tej reguły stanowił wodewil Ryszarda Ruszkowskiego z końca XIX wieku Jadzia wdowa, zrealizowany przez dyrektora w przeróbce Juliana
Tuwima z roku 1937. Linia repertuarowa teatru
odzwierciedlała gust Sawana, który ujawnił on
Krystynie Siemiatyckiej z „Gazety Białostockiej”
tuż po objęciu dyrektorskiej posady: „Ulubiony
dramaturg aktora – to Szekspir, ulubiony rodzaj
sztuk – to komedia klasyczna i… komedia
w ogóle”19. Miejsce w annałach białostockiego
teatru zapewnił sobie Sawan, otwierając, 11 września 1960 roku w głównej siedzibie teatru przy
ulicy Elektrycznej, scenę kameralną.
Frekwencyjne problemy teatru nie pozostały niezauważone. Aleksander Gabrusiewicz, na
łamach lubelskiego dwutygodnika „Kamena”, tak
opisywał sytuację u progu września 1961 roku:
Okres dwuletniej dyrekcji Sawana można najogólniej określić jako próbę komercjalizacji teatru. […]
Próbę, ponieważ […] nie udało się przywiązać
widza do bądź co bądź jedynego teatru w mieście.
[…] Sztuką „do śmiechu” […] miał być wciągany
do teatru robotnik, uczeń, urzędnik. Kiedy Górska
pokazywała spektakl trudny, […] ludzie „walili” do
teatru […] mimo zapewnień sceptyków, że sztuka
padnie po trzecim przedstawieniu. Kiedy pokazano
Nasze kochane dziatki [Manzariego – K.S.], przedstawienia szły przy 10 widzach. Gdy
19 Cyt. za: E. Kozłowska-Świątkowska, dz. cyt., s. 90.
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reż. Jerzy Zegalski, na zdj. Halina
Przybylska, Eugeniusz Dziekoński,
fot. Stanisław Dukiewicz
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historia nazbyt często zaczęła się powtarzać,
zaczęto wysuwać nieśmiało wyświechtane argumenty o konkurencji kina, o tym, że teatr się
przeżywa itp. Dopiero dwa ostatnie Festiwale
Toruńskie wszystkim otworzyły oczy. […] Jeśli
inne miasta wojewódzkie ani gospodarczymi,
ani społecznymi warunkami nieprzewyższające
Białegostoku mogą pokazać przedstawienia,
które potem długo idą w Warszawie, to znaczy,
że nadszedł czas na posunięcia radykalne20.

Trieplew w podróży
służbowej
Z nastaniem nowego sezonu 1961/1962
powołany do kierowania teatrem zostaje Jerzy
Zegalski. Był to najlepiej wykształcony z dotychczasowych dyrektorów białostockiego „Dramatu”.
Urodził się w Poznaniu w 1927 roku. W roku
1950 ukończył studia reżyserskie w warszawskiej
PWST. W latach 1949–1950 pracował w Instytucie Sztuki PAN. Przed Białymstokiem reżyserował w teatrach Poznania, Lublina i Śląska.
Przez rok, pod koniec lat pięćdziesiątych, wspierał Krystynę Skuszankę w krakowskim Teatrze
Ludowym jako kierownik literacki. Dyrektorował
teatrom w Olsztynie i Zielonej Górze. Był wieloletnim wykładowcą Wydziału Reżyserii Dramatu
krakowskiej PWST.
Co do strategii prowadzenia sceny białostockiej wychodził z podobnych założeń, co Irena
20 A. Gabrusiewicz, Czy rozbrat z Melpomeną?, „Kamena”
1961, nr 19, s. 7.
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Górska. Jego program artystyczny był jednak
bardziej ambitny i bardziej przemyślany. Każdy
sezon miał obejmować teksty reprezentujące
wszystkie epoki dramatu polskiego oraz wszystkie
ważniejsze światowe tradycje teatralne. Na kierowanej przez niego scenie pojawili się tacy klasycy, jak: Bogusławski, Zabłocki, Mickiewicz,
Słowacki, Fredro, Żeromski, Bałucki, Zapolska,
Rittner i Perzyński. W przeciwieństwie do Ireny
Górskiej posiadał już pełne możliwości czerpania
z dobrej (nie zaś socrealistycznej) współczesnej
dramaturgii polskiej. „Klasykę współczesności”
reprezentowali: Witkacy, Szaniawski, Kruczkowski i Iwaszkiewicz. Z młodszej generacji pojawili
się: Abramow, Choiński, Domański, Drozdowski,
Karpowicz, Przeździecki i Mrożek. Jak widać
z powyższego wyliczenia – Jerzy Zegalski stawiał
na różnorodność. Również gdy chodzi o dramatopisarzy obcych nie musiał, wzorem Górskiej,
ograniczać się do melodramatów i komedii.
Wzbogacił repertuar Szekspirowski. Eksploatował Moliera i greckich tragików. Szukał też
tekstów mniej popularnych, jak średniowieczna
farsa o Mistrzu Pathelinie. Z Francuzów pojawił
się oczywiście Musset i Sardou. Odkrył dla Białegostoku Hiszpanów (Calderon, Vega, Lorca)
i Włochów (Goldoni). Nie mógł zapomnieć
o Rosjanach (Lermontow, Czechow). Eksploatował też swą ukochaną dramaturgię niemieckiego obszaru językowego (Schiller, Dürrenmatt).
Jak w każdym dobrym teatrze nie mogło też
zabraknąć Ibsena i Anglosasów.
Zegalski bardzo wysoko ustawił poprzeczkę,
jeśli chodzi o zespół aktorski i współpracujących
z teatrem reżyserów. Wśród aktorów większość
stanowiła „teatralna młodzież”, co sprawiło, że
terminując w Białymstoku, później największe

sukcesy owi aktorzy odnosili na innych scenach.
Do tego wyrównanego aktorskiego ensemble’u
należeli: Sidonia Błasińska, Anna Borowiec, Irena
Grzonka, Ewa Nawrocka, Zyta Połomska, Kazimierz Borowiec, Aleksander Iwaniec, Henryk
Machalica, Czesław Stopka i Krzysztof Ziembiński. Partnerowali im: Barbara Bardzka, Eugeniusz Dziekoński, Juliusz Dziemski, Stanisław
Jaszkowski, Andrzej Karolak, Zygmunt Nawrocki, Jacek Brick, Janusz Barburski, Józef Czerniawski, Miłosz Maszyński, Joanna Jarzębska, Karina
Waśkiewicz oraz trzy „teatralne małżeństwa”
– Danuta Rymarska i Marian Szul, Anna Korzeniecka i Ryszard Zieliński oraz Grzegorz Galiński i Teofila Zagłobianka. Zegalski zatrudniał
doświadczonych realizatorów (Stefania Domańska, Teresa Żukowska, Tadeusz Byrski), ułatwiał
również start młodym reżyserom. Tu debiutowała Izabella Cywińska. Tu stawiali pierwsze
kroki Krystyna Meissner, Roman Kordziński
i Bohdan Hussakowski.
W Białymstoku pracowali wtedy także
wspaniali scenografowie. Incydentalnie – tak
znani, jak Krzysztof Pankiewicz czy Xymena
Zaniewska. Stale – Teresa Ponińska i Ryszard
Kuzyszyn. Warto przez chwilę zatrzymać się
przy tym ostatnim nazwisku.
Kuzyszyn, będąc jednym z najwybitniejszych
polskich scenografów, życie swe związał z Teatrem
Dramatycznym w Białymstoku. Zrealizował tu
prawie dziewięćdziesiąt projektów scenograficznych, co stanowi niemal połowę jego artystycznego dorobku21. Urodził się w Sanoku w 1927
roku. Na studia pojechał do Łodzi i Krakowa.
Trafił na jeden z najbarwniejszych okresów
21 Tak daleko idąca wierność, w polskim życiu teatralnym,
praktycznie się nie zdarza.

powojennej polskiej kultury. Te dwa, tak na pozór
różne od siebie miasta, mimo trwającej jeszcze
stalinowskiej nocy tętniły podziemnym życiem
artystycznym, w którym prym wiedli studenci.
Za chwilę miała nastąpić eksplozja talentów
w „Piwnicy pod Baranami”, a Tadeusz Kantor
już szykował się na triumfalne tournée po świecie. Kuzyszyn ukończył scenografię na Wydziale
Filmowym w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Łodzi. W 1955 obronił dyplom
u prof. Andrzeja Stopki na Wydziale Scenografii
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Na studiach stykał się z legendami przedwojennej
awangardy i scenografii oraz kolegami, którzy
już za kilka lat mieli zrobić w świecie sztuki
oszałamiającą karierę. Poznał ich wszystkich
– Strzemińskiego, Kantora, Pronaszkę, Zrałka
(Pankiewicza). W latach 60. przyjechał do
Białegostoku na zaproszenie Zegalskiego, by
zaprojektować scenografię do Głupiego Jakuba
Rittnera – pierwszej premiery nowego dyrektora w białostockim teatrze – i pozostał tu aż do
śmierci w 2004 roku.
Kamil Kopania, opisując dorobek Kuzyszyna na łamach pisma „Ananke”, stwierdzał:
Często projektował oprawę plastyczną spektakli
opartych na klasyce europejskiej oraz polskiej dramaturgii. W uznanym, nobliwym repertuarze czuł
się chyba najlepiej. Potrafił przełożyć go na język
plastyczny w sposób celny, przekonujący, a przy
tym efektowny. Na tyle efektowny, że zdarzały się
podobno spektakle, na początku których, po podniesieniu kurtyny, widzowie zaczynali bić brawo...
Bogata wyobraźnia, dyscyplina intelektualna i szacunek wobec tradycji, a przy tym wysokie umiejętności warsztatowe, wykształcone w trakcie studiów
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egor Bułyczow (1961 rok),
Maksym Gorki, reż. Zygmunt
Chmielewski, na zdj. Andrzej
Karolak, fot. Stanisław Dukiewicz

C

zajka (1967 rok), Antoni Czechow, reż. Roman
Kordziński, na zdj. Eleonora Sowińska,
Kazimierz Borowiec, fot. Stanisław Dukiewicz
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w Łodzi oraz Krakowie (pod okiem wybitnych
osobowości artystycznych związanych z teatrem,
m.in. prof. Karola Frycza), pozwalały mu tworzyć
scenografie silnie zapadające w pamięć, uwypuklające treść sztuk, wyraźnie wzmacniające reżyserskie
wizje, a przy tym eleganckie, estetyczne, miłe dla
oka. Przekonują nas o tym zachowane projekty,
starannie wykończone, subtelne pod względem
kolorystycznym, oparte na kontraście między
na poły fantastyczną architekturą oraz przestrzenią a znajdującymi się w niej realistycznie oddanymi obiektami22.

Jego najbardziej uznaną scenografią była
ta do Czajki Czechowa w reżyserii Romana
Kordzińskiego, za którą w 1967 roku otrzymał
nagrodę na Festiwalu Teatrów Polski Północnej
w Toruniu. Spektaklowi po premierze nie wróżono większego powodzenia. Komplementowano
jedynie Edwarda Apę w roli Sorina, opracowanie
dźwięku dokonane przez Henryka Lipartowskiego oraz malarską w swym wyrazie scenografię
właśnie. Jednak po decyzji wystawienia Czajki
do „teatralnych zawodów” wznowiono próby
(było to możliwe, gdyż festiwalowy występ od
premiery dzielił niecały miesiąc, spektakl był
więc jeszcze na etapie „krzepnięcia”). Toruńska scena okazała się mniejsza od białostockiej
– dekorację musiał więc Kuzyszyn nieco pomniejszyć. Wszystkie te zabiegi się opłaciły. Białostocki Teatr Dramatyczny wrócił z Torunia z trzema
nagrodami: dla reżysera, scenografa i odtwórcy
roli Sorina.
Dobrych spektakli pojawiło się w ciągu tych
sześciu lat wiele. Najszerszym echem odbiły się
22 K. Kopania, Ryszard Kuzyszyn: intelekt i wyobraźnia,
„Ananke” 2011, nr 3/4, s.5-6.

dwa wyreżyserowane przez samego Zegalskiego
– Mickiewiczowskie Dziady oraz Antygona
Sofoklesa (oba z 1965). Wielkim wydarzeniem
była polska prapremiera Dozorcy Pintera, stanowiąca równocześnie reżyserski debiut Izabelli
Cywińskiej. Po warszawskich pokazach August
Grodzicki opublikował w „Życiu Warszawy”
następującą refleksję:
Awangarda w Białymstoku? Nie obejdzie się
zapewne bez ironicznych uśmiechów: po co
i dla kogo porywa się na to prowincjonalny teatr!
Od razu trzeba zawodowych malkontentów uspokoić: Teatr im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku wystawił Dozorcę Pintera na swej małej scenie,
ma w tym mieście dla tego rodzaju eksperymentów pewien krąg publiczności, chce grać także
nowy repertuar. I pokazał, że umie go zagrać.
Trzeba go za to tylko pochwalić. Przedstawienia,
z którymi przyjechał do Warszawy, nie powstydziłaby się żadna scena stołeczna. […] Egzamin
warsztatu reżyserskiego Izabella Cywińska-Adamska zdała celująco23.

Tak jednoznacznej pochwały, dodatkowo
za tak ambitne przedsięwzięcie, nie usłyszał
białostocki teatr w swojej historii jeszcze nigdy.
Do znaczniejszych aktorskich osobowości,
które pojawiły się w białostockim teatrze za
sprawą Zegalskiego, zaliczyć należy Karinę
Waśkiewicz i Aleksandra Iwańca, którego
aktorstwo określano jako „wyraziste, świadomie
konstruowane, o dużej dyscyplinie środków, […]
bardzo nowoczesne przez rygory formy i sposób
deformacji”. Prowadził on jednocześnie zespół
23 A. Grodzicki, Awangarda z Białegostoku, „Życie
Warszawy”, 15.10.1965.
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teatralny „Kontrasty” przy Białostockiej Akademii
Medycznej. Jego tragiczna śmierć przerwała obiecująco rozwijającą się karierę na scenie Teatru
Narodowego Adama Hanuszkiewicza. Waśkiewicz „przemknęła” przez Białystok w sezonie
1955/1956. Zainscenizowała tu wtedy fragmenty
Pana Tadeusza Mickiewicza, sama wcielając się
w rolę Telimeny, dyrektor Górskiej pozostawiając
wyrecytowanie Inwokacji i słownego tła przy
finałowym polonezie. Powróciła wraz z Jerzym
Zegalskim wprost z Zielonej Góry i powtórnie
w Białymstoku „zadebiutowała” rolą Baronowej
Sztral w Lermontowskiej Maskaradzie, wyreżyserowanej przez Bohdana Czechaka, przy znacznej
(nie tylko scenograficznej) pomocy Ryszarda
Kuzyszyna24. Uroczy artykulik opisujący rozmowę
z Kariną Waśkiewicz i wspaniale oddający specyfikę życia tutejszej „śmietanki towarzyskiej” opublikowała w 1964 roku na łamach „Gazety
Białostockiej” Krystyna Marszałek:
Spotkałyśmy się o pierwszej po południu w czytelni
klubu MPiK i ani się spostrzegłam, kiedy minęła
trzecia. Rozmawiałyśmy przez dwie godziny bez
przerwy, a właściwie mówiła prawie przez cały czas
Pani Karina, ja natomiast słuchałam zafascynowana
barwnym i sugestywnym sposobem opowiadania.
Kunsztownie i starannie wypracowany głos wznosił się i opadał, przycichał i wybuchał z nową siłą
i żywiołowością. Była w nim drapieżność Matki
z Krwawych godów25, powściągliwość i wyniosłość
24 Wkład Kuzyszyna w Maskaradę był na tyle duży,
że na afiszach razem z Czechakiem występowali jako
inscenizatorzy, choć kilka linijek niżej Czechak podpisany
był jako reżyser.

25 Krwawe gody Federca Garcii Lorci, reż. Jerzy Zegalski,
scen. Teresa Ponińska, muz. Mateusz Święcicki, premiera
17.02.1962.
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Pani Higgins z Pygmaliona26, liryzm i prostota
Ifigenii z Artemidy27. Właśnie ze Śmierci na
wybrzeżu Artemidy Romana Brandstaettera,
w którym Karina Waśkiewicz potrafiła najpełniej zaprezentować białostockiej publiczności
swój kunszt aktorski. O tę też sztukę zagadnęłam już na wstępie rozmowy. – Jestem bardzo
przywiązana do Artemidy – powiedziała Pani
Karina – ze względu na czystość i głębię zawartych w niej uczuć oraz niezwykłe oddziaływanie
poezji. Po sztuce tej miałam wiele spotkań z młodzieżą i dyskusji na temat teatru, dramatu, literatury w ogóle i poezji. Najmocniej utrwaliły mi się
w pamięci słowa jednej ze słuchaczek białostockiego Studium Nauczycielskiego. Powiedziała, że
po sztuce Brandstaettera poczuła się jakby lepsza,
oczyszczona. I to chyba jest istota działania sztuki.
Ludzie są zabiegani, zmęczeni, nie mają czasu na
analizowanie swych uczuć czy przeżyć, ale potrzebują piękna, bo w obcowaniu z nim odczuwają,
doznają kąpieli oczyszczającej28.

Równie interesująco opisał aktorstwo
Kariny Waśkiewicz na łamach „Yoricka” Tomasz
Miłkowski, wspominając zorganizowany przez
Wiesława Gerasa w październiku 1966 roku
pierwszy Przegląd Teatrów Jednego Aktora we
wrocławskiej Piwnicy Świdnickiej:
W pewnej mierze zaskakująca była także propozycja aktorki Teatru im. Aleksandra Węgierki, Kariny Waśkiewicz, która zaprezentowała
26 Pygmalion G.B. Shawa, reż. Krystyna Meissner, scen.
Teresa Ponińska, premiera 26.12.1963.
27 Rola zagrana w jednoosobowym Teatrze Rapsod,
założonym przez aktorkę.
28 K. Marszałek, Spod znaku Melpomeny, „Gazeta
Białostocka” 1964, nr 272, s. 7.

P

an Tadeusz (1955 rok), A. Mickiewicz,
reż. Karina Waśkiewicz, na zdj. Karina
Waśkiewicz, fot. Stanisław Dukiewicz
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adaptację dramatu Juliusza Słowackiego Mindowe.
Nie występowała jednak we Wrocławiu jako aktorka Teatru Węgierki, ale Teatru Rapsod, utworzonej
przez siebie białostockiej nadscenki. Nazwa teatrzyku wskazywała na wzorzec, jaki aktorce przyświecał.
Różnica polegała na doborze repertuaru, na afiszu
Rapsodu znalazły się dramaty, a nie epika, jak
w teatrze Danuty Michałowskiej, a więc ryzyko
„gry pełnego spektaklu” przez jedną aktorkę, jak
komentował Wojciech Natanson w „Teatrze”,
mogło być zbyt duże. Teatr Rapsod dał tylko
dwie premiery. Pierwszą była Śmierć na wybrzeżu
Artemidy Romana Brandstaettera, tragedia nawiązująca do mitu Atrydów, w której pojawiały się
znane z klasycznych dramatów greckich postacie
Klitajmestry, Agamemnona, Elektry. „Waśkiewicz
zmienia głos – pisał Natanson – grę oczu, oszczędnie szafuje gestem, nieznacznym ruchem nadaje
czarnej todze, narzuconej na szarą suknię, nieco
innych kształt, zaznaczając odmienność aktualnie
działających postaci”. Wybitny krytyk dostrzegł
w propozycji Kariny Waśkiewicz obiecujące walory,
a niektóre proste rozwiązania za pomysły świeże
(np. chór nagrany przez nią na taśmę). Toteż z zainteresowaniem komentował realizację drugiej pozycji
Rapsodu, Mindowego, niezbyt cenionego dramatu
Juliusza Słowackiego, uchodzącego za niewydarzony utwór debiutanta. Krytyk jednak i tym razem
doznaje pozytywnego rozczarowania, że Karina
Waśkiewicz potrafi utrzymać uwagę widza przez
75 minut: „ma szeroką skalę głosu, recytuje pięknie, z dobrym wyczuciem rytmu. Ale widowisko
nie ogranicza się tylko do efektów słowa. Szybka
i pomysłowa zmiana pozycji wobec tronu, umieszczonego jako jedyny element scenograficzny na
scenie, narzucenie czy odrzucenie zakonnego
płaszcza, przeobrażenie gestu i postawy – oto
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środki pozwalające na zaznaczenie w ramach
tego spektaklu różnych postaci, a więc i pokazanie
przebiegu wyraźnie zarysowanej akcji”. Mindowe
Słowackiego ukazywał urodę języka i siłę duchową,
toteż przedstawienie cieszyło się powodzeniem
w szkołach, chętnie oglądane przez młodzież.
Karinie Waśkiewicz udało się stworzyć atrakcyjną formułę jednoosobowego teatru lektur
dramatycznych. Obecność tego spektaklu na afiszu
przeglądu wrocławskiego wzbogaciła repertuar
o jeszcze jeden odmienny ton. Nie wiadomo, jakie
byłyby dalsze losy Rapsodu, ale wkrótce aktorka
wycofała się ze sceny (wyjechała na stałe z Polski)29.

Ostatnią rolą Kariny Waśkiewicz, zarówno w Białymstoku, jak i w życiu, była Hortensja w Oberżystce Goldoniego wyreżyserowanej
w 1969 roku przez Zbigniewa Besserta.
Publiczność za dyrekcji Zegalskiego dopisywała, choć nie tak bardzo, jak zasługiwałby
na to prezentowany repertuar. Prasa tłumaczyła
to różnie – brakiem teatralnych tradycji30, elitą
z awansu społecznego czy specjalną predylekcją
do istniejącej jedynie w formie przyjezdnej,
lecz intensywnie oglądanej operetki31. Dyrektor
29 T. Miłkowski, REKONSTRUKCJA: Impuls, czyli jak to
się zaczęło, www.aict.art.pl, [dostęp: 31.10.2018r.].
30 Co w świetle bujnego, przedwojennego życia teatralnego w Białymstoku, opisywanego wcześniej wybuchu
społecznych teatralnych inicjatyw w kilka dni po wyzwoleniu w roku 1944, brzmi nieco dziwnie.

31 Tematem tym na łamach „Kuriera Porannego” zajął
się w 2017 Andrzej Lechowski. Napisał w nim między
innymi: „W lipcu 1955 r. inżynier Michał Bałasz opowiadał miejskim radnym o wizjach nowego Białegostoku.
W pewnym momencie powiedział: »ten piękny budynek,
który tu widzimy, to teatr operetki«. Temat w 1957 r.
podchwycił redaktor »Gazety Białostockiej« Henryk
Kaszkowiak, który na wieść, że w Kielcach operetkę już

Zegalski otrzymał w 1967 roku propozycję pokierowania Teatrem Polskim w Poznaniu. Tym razem
to nie „wychowany” w Białymstoku młody aktor,
a sprawdzony na naszej scenie dyrektor postanowił „przeskoczyć do wyższej ligi”. Niestety, zabrał
ze sobą do Poznania również znaczną część wspaniale ukształtowanego zespołu.

Pomożemy!
Następcą Zegalskiego został z początkiem
sezonu 1967/1968 Bronisław Orlicz. Ten pochodzący ze Śląska i obecny już niegdyś w Białystoku aktor i reżyser przynosił ze sobą dyrektorskie
doświadczenie (tym cenniejsze, że zdobyte w podobnych do białostockiego teatrach w Wałbrzychu i Jeleniej Górze). Miał sentyment do
białostockiej sceny, gdyż za dyrekcji Górskiej
mają, dramatycznie pytał: »Skoro Kielce mogą, to czym
jesteśmy gorsi? […] Czyż nie mamy własnej, stałej orkiestry symfonicznej? Mamy! Czyż nie mamy poważnego,
chętnego również i do pracy społecznej [sic!] środowiska
aktorskiego? Mamy! Czyż nie mamy w Białymstoku
poważnego środowiska choreograficznego? Mamy!«
[…] Leon Hanek proponował, aby »powołać do życia
w małym rozmiarze teatr, czyli komedię muzyczną, która
stałaby się podwaliną przyszłej operetki«. Kończąc, apelował do »czynników«, aby zdały sobie sprawę, że »jeden
teatr państwowy w Białymstoku nie zaspokaja potrzeb
kulturalnych przeszło stutysięcznego miasta«. O szansach
powstania operetki w Białymstoku mówił też w 1958 r.
Cyryl Januszkowski, założyciel Ogniska Baletowego:
»Od początku byłem rzecznikiem tej sprawy. Ale trzeba
przede wszystkim grunt przygotować. I sala musi być,
żeby było gdzie pracować, nie mówiąc już o występach.
O balet jestem spokojny. Z pewnością znalazłoby się wielu
chętnych spośród dawnych absolwentów naszego Ogniska.
Skoro tylko byśmy dali ogłoszenie, że się organizuje balet
przy operetce…«”

K

andyda (1972 rok), G.B. Shaw, reż. Zbigniew Bessert, na zdj.
Bronisław Orlicz, Dagny Rosé, fot. Stanisław Dukiewicz

debiutował tu reżysersko Igraszkami trafu i miłości Marivaux. Białostocka publiczność ufała
mu, gdyż podczas „bezkrólewia”, po ustąpieniu
Górskiej w 1955 roku, przygotował świetnie
przyjętą Taką miłość Kohuta. Praca nad tym
spektaklem była trudna, nie tylko z powodu
dziejących się w tle prób administracyjnych
zawirowań. Na kilkanaście dni przed premierą
Bronisław Kassowski, kreujący ważną rolę Pana
w todze, uległ wypadkowi i produkcja „zawisła
na włosku”. Straceńczą decyzję o wejściu w spektakl, w momencie gdy nie było już właściwie
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czasu na przygotowanie postaci, podjął Zbigniew
Sawan. Białystok przechował we wdzięcznej pamięci dobrą pracę Orlicza nad spektaklem w tak
niesprzyjających warunkach, dlatego nowy dyrektor otrzymał olbrzymi kredyt zaufania. Deficyt
w kadrze artystycznej, spowodowany exodusem
Zegalskiego, Orlicz uzupełnił, przywożąc ze sobą
z Wałbrzycha reżysera Zbigniewa Besserta,
scenografkę Wandę Czaplankę oraz aktorów –
Wandę Elbińską, Barbarę Łukaszewską, Dagny
Rosé, Barbarę Komorowską, Marię Szadkowską,
Henryka Dłużyńskiego, Mieczysława Banasika,
Stanisława Olczyka i Tadeusza Zapaśnika.
Zbliżała się pięćdziesiąta rocznica Wielkiej
Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, więc
każda instytucja była zobligowana do uczczenia
tego politycznego wydarzenia. Orlicz, w wywiadzie udzielonym Krystynie Marszałek dla „Gazety
Białostockiej”, oświadczył:
Z [tej – K.S.] okazji […] chcemy dać Tragedię
optymistyczną Wiszniewskiego, by w ten sposób
nawiązać do postępowych tradycji teatru tworzonego w Białymstoku w latach 1940-41 przez dzisiejszego patrona tej sceny Aleksandra Węgierkę32.

Oczywiście, ów przetworzony teatralnie epizod z walki żołnierzy Floty Bałtyckiej w obronie
rewolucji 1917 roku nie stanowił zapowiedzi
planowanej linii repertuarowej teatru. Powyższy
cytat dobrze jednak oddaje realia, w których
Orliczowi przyszło w Białymstoku pracować.
Tuż po jego przyjściu odezwały się głosy, że trzeba
coś zrobić z, mówiąc szczerze, nie najgorszą frekwencją. Recepty miał na to nowy dyrektor dwie
32 B. Orlicz, Przed nowym sezonem w teatrze, rozm.
K. Marszałek, „Gazeta Białostocka” 1967, nr 215, s. 3.
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– nieco (lecz tylko „nieco!”) lżejszy repertuar
realizowany przez sprawdzonych w Białymstoku
reżyserów (na przykład Irenę Górską) oraz większe „dopieszczenie” młodego widza33. Według
przedstawionych przez dyrektora statystyk w poprzedzającym rozmowę sezonie 70% widzów
stanowiła młodzież szkolna. Planowano więc
nawiązanie współpracy z Kuratorium Okręgu
Szkolnego, aby konsultować z tą instytucją
plany repertuarowe. Zorganizowano konkurs
recenzencki oraz plebiscyt aktorski dla młodzieży.
Planowano spotkania z aktorami, recitale aktorskich gwiazd, próby otwarte, spektakle plenerowe,
scenę debiutów, kabaret literacki i premiery poza
siedzibą. Dyrektor obiecywał również intensywne
i jak najszersze „konsultacje społeczne”, by teatr
był jak najbliżej ludzi, a ludzie – jak najintensywniej uczestniczyli w życiu teatru.
Pierwszy sezon dyrekcji Orlicza tak oto
podsumowywał Bogusław Czarmiński w „Tygodniku Kulturalnym”:
Nie szokuje on oryginalnością inscenizacji, nie
powoduje wśród krytyków egzaltacji, nie ma
wokół niego szumu dyskusji ani hałasu sporów.
Cisza o nim na łamach czasopism i w zawodowym
środowisku. Tam zaś, 170 km od Stolicy, jest osobistą własnością ludzi, jest świątynią i mitem, jest
niedzielą. Jest nieodzowny jak szkoła. Skromny
i pracowity teatr, który ma za sobą doniosłej wagi
akty dzielności intelektualnej i artystycznej. […]
Pociągami Melpomeny zjeżdżali widzowie z całego
niemal województwa. […] Bronisław Orlicz nie bez
dumy mówi mi, że „Niemcy” osiągnęły 85 spektakli
33 Należy pamiętać, że pod tym pojęciem rozumiano
nie tylko młodzież szkolną, ale również rzesze młodych robotników.

W

ieczór Trzech Króli (1970 rok),
W. Szekspir, reż. Andrzej
Dobrowolski, scena zbiorowa, fot.
Stanisław Dukiewicz

[łącznie będzie ich 109! – K.S.], które obejrzało 55
tys. widzów. Moralność pani Dulskiej, której premierę
dano w Łomży – osiągnęła 60 przedstawień. […]
W tych liczbach jest coś szczególnego. Za nimi
właśnie kryją się owe akty dzielności34.

W dalszej części artykułu następują rozważania nad trudnościami związanymi z występowaniem „w objeździe”. Zapomniana to dziś nieco
aktywność teatru – wówczas szalenie ważna i czasochłonna. Łatwo krytykować te – z czysto praktycznych powodów gorsze artystycznie – występy.
Trudno jednak przecenić ich kulturotwórczą rolę.
Dzięki nim, goszczący w Białymstoku ledwie dwa
34 B. Czarmiński, Szukając widza, „Tygodnik Kulturalny”
1968, nr 13, s. 1, 8.

sezony podczas pierwszej dyrekcji Zegalskiego,
Kazimierz Borowiec, jeszcze w latach dziewięćdziesiątych był rozpoznawany we wsiach i w powiatowych miastach regionu.
W 1974 roku regionalna prasa zaczęła
podnosić „alarm dla teatru”. Bożena Frankowska
w „Kontrastach”, chwaląc dokonania popularyzatorskie (pozabiałostockie premiery, intensywne
objazdy, współpracę ze szkołami, spektakle plenerowe) oraz wymianę z innymi, nawet zagranicznymi, ośrodkami teatralnymi, a nawet porządnie
zorganizowane jubileusze i akademie, zwróciła
uwagę, że owa dynamiczna i bardzo widoczna
„akcyjność” nie idzie w parze ze wzrostem poziomu artystycznego teatru. Zarzuciła dyrektorowi Orliczowi przypadkowość repertuaru oraz
111

C

zekając na Godota (1972 rok), S. Beckett, reż. Bronisław
Orlicz, na zdj. Jacek Domański, Witold Gałązka,
fot. Stanisław Dukiewicz

nieprawidłowy dobór zespołu aktorskiego, co
miało spowodować zalew nieudanych premier,
a to z kolei w konsekwencji odpływ widowni.
Nie był to głos odosobniony. Krytykując kolejne
przedstawienia, przywoływano czasy dyrekcji
Zegalskiego i porównywano teatr białostocki
do podobnych mu, dobrze prosperujących teatrów
prowincjonalnych, kierowanych przez mocne artystyczne osobowości, z charakterystyczną i wyrazistą linią repertuarową i z zespołami – zgranymi,
przepełnionymi poczuciem wspólnoty oraz pozbawionymi prowincjonalnych kompleksów.
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Zarzucano teatrowi Orlicza jednostajność rozwiązań inscenizacyjnych, scenograficznych (realizm),
aktorskich, realizowanie ledwie w połowie rocznych planów repertuarowych i porzucanie pracy
nad wartościową literaturą (polscy romantycy czy
wielki dramat XX-wieczny), zbytnie skupianie
się na klasyce i obszarze języka angielskiego,
przy znikomym udziale wspaniale rozwijającej
się wówczas współczesnej dramaturgii polskiej
i obcej, przewagę inscenizacji kameralno-psychologicznych i niedostatek teatralnej „poezji”
oraz „wielkich konfliktów”, całkowity brak polskiego romantyzmu, oświecenia oraz adaptacji
współczesnej prozy, predylekcję do Zapolskiej
i Szaniawskiego, przy zupełnym pominięciu ich
najwartościowszych dokonań, brak Ibsena, Gogola, Gozziego, Moliny, Vegi, Wyspiańskiego i Brylla, a także artystycznych odniesień do literatury
i kultury regionu (a trzeba pamiętać, że był to
czas wielkiej popularności Edwarda Redlińskiego).
Krytycy przyjeżdżający do Białegostoku
„z Polski” lub oglądający spektakle na gościnnych występach i festiwalach, podkreślali „na
ogół przyzwoity poziom” tutejszych spektakli,
dopowiadając, że po odejściu Zegalskiego oczekiwali dużo mocniejszego obniżenia artystycznego
poziomu. Chwalono Czekając na Godota Becketta
z 1972 r., w reżyserii Bronisława Orlicza, za udane
podjęcie wyzwania przystępnej realizacji literackiej awangardy, czy Zbrodnię i karę Dostojewskiego, w adaptacji Hübnera, pokazaną w roku 1972
na Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu (spektakl przywiózł stamtąd trzy wyróżnienia
– dla Orlicza za reżyserię oraz Mieczysława Banasika i Henryka Dłużyńskiego za role Raskolnikowa i Porfirego). Trzeba przyznać, że teatr
prowadzony przez Orlicza naprawdę miał duży

potencjał. Dyrektor musiał wziąć sobie ową
krytykę do serca, gdyż jego dwa ostatnie sezony
pokazywały drogę w kierunku podpowiadanych
mu zmian i zabłysnął choćby Nie-Boską komedią
Krasińskiego z 1975 roku, w reżyserii Mirosława
Wawrzyniaka, wystawioną z okazji jubileuszu
trzydziestolecia sceny (już w sezonie „numer
trzydzieści jeden”).
Owe dziewięć lat to czas – Zbigniewa
Besserta, Stefanii Domańskiej, Ireny Ładosiówny,
Zbigniewa Maka, Waldemara Wilhelma, Stanisława Wieszczyckiego, Mirosława Wawrzyniaka
i Czesława Wołłejki w roli reżyserów – oraz scenografów: Zbigniewa Więckowskiego, Stanisława Bąkowskiego, Ryszarda Kuzyszyna, Teresy
Ponińskiej, Elżbiety Chojak, Adama Kiliana czy
Romana Różyckiego. Swoim talentem zasiliły
skład aktorski takie gwiazdy, jak: Zofia Mrozowska, Zuzanna Łozińska i Czesław Wołłejko.
Corps de ballet zespołu aktorskiego stanowili:
Jerzy Siech, Stanisław Siekierski, Zenon Jakubiec,
Alicja Telatycka, Jacek Domański, Ryszard Kotys,
Ewa Radzikowska, Ewa Smolińska, Waldemar
Walisiak, Andrzej Grąziewicz, Helena Wizzło,
Henryk Rozen (również reżyserował) oraz dwa
małżeństwa – Anna i Jerzy Lipniccy oraz Irena
i Jerzy Kuliccy.

„Niespodziewany
koniec lata”
Z końcem sierpnia 1976 roku Bronisław
Orlicz przenosi się do Teatru Ziemi Pomorskiej
w Grudziądzu, gdzie przez kilka następnych
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ch czworo (1972 rok), G. Zapolska, reż. Bronisław Orlicz,
na zdj. Janusz Piechowski, Juliusz Przybylski, fot. Stanisław
Dukiewicz

sezonów będzie grał i reżyserował. Jego miejsce
zajmuje Andrzej Witkowski. Ten przedstawiciel
„pokolenia Kolumbów” z teatrem zetknął się, służąc pod koniec wojny w armii Berlinga. W 1950
zdał eksternistyczny egzamin aktorski. Postanowił
jednak uczyć się dalej. Skończywszy socjologię na
Uniwersytecie Poznańskim, dostał się na Wydział
Reżyserii warszawskiej PWST (w owym czasie
i kilkadziesiąt jeszcze lat później zdawanie na
reżyserię wymagało przedstawienia dyplomu
ukończenia innych studiów wyższych!). Jako
reżyser zjeździł niemal całą „teatralną Polskę”,
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dprawa posłów greckich (1976 rok) J. Kochanowski, reż.
Andrzej Witkowski, scena zbiorowa, fot. Piotr Sawicki
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incydentalnie jednak „zahaczając” o najważniejsze
sceny. W latach 1967–1973 kierował wrocławskim Teatrem Współczesnym. Wykładał także
we wrocławskiej filii krakowskiej PWST. Były to
bardzo udane lata tej drugiej wrocławskiej sceny.
Witkowski miał ambicję, aby Współczesny został
zauważony w kraju i stał się pełnoprawną sceną
wrocławską (a trzeba pamiętać, że konkurencją
kierowali Grotowski, Tomaszewski, Krasowski
i Skuszanka). W dużym stopniu odniósł sukces,
zważywszy na fakt, iż zaczynał z poziomu marnej
objazdówki, rezydującej w zapuszczonej siedzibie.
Budynek odremontował, a objazdówka urosła do
rangi liczącej się sceny dramatycznej.
Właśnie kogoś takiego w Białymstoku szukano. Franciszek Piątkowski, Dyrektor Wydziału
Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, złożył
Witkowskiemu propozycję objęcia Teatru im.
Węgierki. Witkowski wspominał, że wprost
uwiódł go wygląd budynku przy Elektrycznej.
Dobrze rozmawiało mu się również z władzami,
co w połączeniu z bogatym białostockim życiem
kulturalnym zapowiadało stabilną podstawę dla
ambitnych planów nowego dyrektora. Miłość
Witkowskiego do teatralnego zabytku przedwojennego modernizmu zaowocowała staraniami
o generalny remont. Budynek na osiem miesięcy
wyłączono z użytkowania. Końcowy efekt wart
był wszystkich nakładów. Teatr zbudowany przed
wojną, raczej z myślą o zespołach objazdowych,
które scenografię i kostiumy przywożą ze sobą,
a odbudowany w czasach powojennej biedy, nie
nadawał się na siedzibę dużego, profesjonalnego
zespołu. Teraz, oprócz odnowienia wnętrza i unowocześnienia zaplecza technicznego, rozbudowane
zostało zaplecze biurowe i gospodarcze. Podobnie
imponująco przedstawiał się proponowany przez
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Witkowskiego program teatru. Naczelna zasada
– dobry teatr można robić wszędzie. Konkretnie
– rocznie sześć-siedem premier. Duża scena –
inscenizacje wielkiej klasyki światowej i polskiej.
Słowem – dom tradycji, miejsce kształtowania
wspólnoty, miejsce inspiracji i rozmowy o kwestiach kardynalnych. Wyjazdy – tak, ale tylko do
przestrzeni gwarantujących utrzymanie większości
walorów artystycznych przedstawienia. W zamian
– ułatwienia w przyjazdach do Białegostoku oraz
Scena Wędrowna Ludowa, czyli spektakle kameralne grane wśród widzów i scenograficznie
przystosowane do niescenicznych przestrzeni.
Na deser – regularne powroty Redlińskiego
i spektakli inspirowanych tradycją ludowo-jarmarczną oraz kulturą regionu.
20 listopada 1976 Odprawa posłów greckich
Kochanowskiego w reżyserii Witkowskiego, ze
scenografią Zofii de Ines i muzyką Tadeusza
Woźniaka, zainaugurowała na scenie kameralnej
pierwszy sezon nowego dyrektora w odnowionym
teatrze. Następnie wystawiono Grzegorza Dyndałę Moliera w reżyserii Besserta i ze scenografią
Kuzyszyna na kameralnej, i w końcu nastąpiło
otwarcie dużej sceny Samuelem Zborowskim Słowackiego, znów w reżyserii dyrektora. Sezon ten
zamknął Czworokąt Redlińskiego w reżyserii
Wandy Laskowskiej i ze scenografią Krzysztofa
Pankiewicza. Latem tradycyjnie teatr jechał do
Torunia na Festiwal Teatrów Polski Północnej.
Tam 26 czerwca 1977 roku Andrzej Witkowski
zmarł na zawał serca po nocnej próbie technicznej Samuela Zborowskiego, zaordynowanej przez
niego tuż po pięciogodzinnej próbie Odprawy,
zorganizowanej w dniu przyjazdu na miejsce
zespołu. Znajomi wspominali, że Witkowski nie
miał właściwie życia prywatnego – żył dla teatru.

Wypełniał mu on całe dnie. Gdy nad czymś
nie pracował, oglądał spektakle w prowadzonym przez siebie teatrze. Już pośmiertnie otrzymał główną nagrodę toruńskiego festiwalu
za Odprawę.
Podczas tej niespodziewanie krótkiej dyrekcji białostocką scenę zawojowali: legendarna
Asja Łamtiugina, wybitny krakowski aktor Jerzy
Nowak oraz debiutant, w latach późniejszych
związany z Poznaniem, Wojciech Kalinowski.

„Nic dwa razy
się nie zdarza…”
W tej nadzwyczajnej sytuacji dyrekcję
białostockiego teatru ponownie objął Jerzy
Zegalski. Ów ostatnie swe lata poświęcił na
kształcenie akademickiej młodzieży. Wykładał
w szkołach teatralnych w Warszawie i Krakowie
(w tej drugiej piastował nawet funkcję dziekana
i prorektora; to „spod jego ręki” wyszli Krystian
Lupa, Mikołaj Grabowski czy Tadeusz Bradecki).
Mając w pamięci poprzednie lata Zegalskiego w Białymstoku, wiązano z jego powrotem
duże nadzieje. Witkowski nie zdążył wyprowadzić
teatru z „lat chudych”. Liczono, że uczyni to teraz
Zegalski, konstruując repertuar ambitny i chętnie oglądany. Nie było to zadanie łatwe. Miesiące
„bezkrólewia” spowodowały, że Zegalski otrzymywał do dyspozycji zaledwie dwudziestoosobowy,
rozbity wewnętrznie zespół aktorski. Jego wzmocnienie uznał więc za priorytet. Przyjął siedemnaście nowych osób, z czego aż ośmioro stanowili
przedstawiciele najmłodszego pokolenia. W stale
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ujaszek Wania (1979 rok), A. Czechow, reż. Józef Skwark,
na zdj. Teresa Sokołowska, Zenon Jakubiec, Grażyna
Bobrowicz, fot. Roman Sieńko

współpracującej z teatrem „ekipie reżyserskiej”
znaleźli się: Wanda Laskowska, Józef Skwark
i Wojciech Pisarek. Repertuar proponowany
przez Zegalskiego miał być „literacki” i oscylować wokół kilku linii tematycznych. Pierwsza
nawiązywała do eksplorowania literatury dwudziestolecia międzywojennego. Druga to „klasyka współczesności” (pod tą frazą nowy dyrektor
umieszczał Idiotę Dostojewskiego czy Sonatę
widm Strindberga). Kolejną miał stać się dramat
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rupa Laokoona (1980), Tadeusz
Różewicz, reż. Tadeusz
Kozłowski, na zdj. Danuta Rymarska,
Teofila Zagłobianka, fot. Roman Sieńko

romantyczny. Małą scenę zarezerwowano głównie dla repertuaru współczesnego.
Początki drugiej kadencji Zegalskiego nie
były łatwe. Zawezwany nagle do Białegostoku
musiał rozliczyć się z zawartych wcześniej zobowiązań. Obowiązki „namiestnika” spełniał więc
przez ten czas Krzysztof Ziembiński. Pierwsze
sezony sam dyrektor oceniał jako „normalne na
prowincji”. Widać było, że liczy na dużo więcej.
Pierwszym naprawdę udanym spektaklem okazało się Wesele Wyspiańskiego w reżyserii dyrektora,
ze scenografią Andrzeja Sadowskiego i muzyką
Jerzego Satanowskiego. Już te dwa nazwiska
świadczą, że nie stracił Zegalski swojego zmysłu
przyciągania do Białegostoku pierwszorzędnych
współpracowników. Współpracę z teatrem kontynuowali też Woźniak i Kuzyszyn, a rozpoczął
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ceniony białostocki muzyk Tadeusz Dziemski.
Powrócił związany z Łodzią Waldemar Wilhelm.
Debiutowała Ewa Kutryś (do niedawna rektor
krakowskiej PWST). Jednak nad teatrem jakby
zawisło fatum – seria wypadków i śmierci zdezorganizowała pracę. Dodatkowo finansowe i prawne
problemy sprawiały, że Zegalski do minimum
ograniczyć musiał produkcje duże, „przeciążając”
nieco scenę kameralną. Nastąpiła dość duża rotacja zespołu. Tak manifestował się ogólny stan
gospodarki kraju. Za symboliczny przykład może
posłużyć fakt, że przytłaczająca większość kostiumów do wspomnianego Wesela pochodziła z zasobu Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” oraz
z krakowskiego Teatru im. Słowackiego, gdyż
białostockiego teatru nie było stać na produkcję
własną. Teatr dawał jednak średnio jedną premierę

w miesiącu i miał ukształtowany zespół artystyczny. Zegalski wprowadził szereg działań edukacyjnych (wśród nich otwarte dla publiczności
studium wiedzy o teatrze i bogatsze treściowo
programy) oraz zainicjował serię zeszytów,
dokumentujących historię i teraźniejszość
białostockiej sceny. Organizował przeglądy
spektakli sezonu, inicjował wyjazdy. Wzmocnił również zespół artystyczny. Do „Dramatu”
dołączyli aktorzy: Danuta Kierklo-Czajkowska,
Wojciech Kostecki, Joanna Ładyńska, Aleksander
Machalica, Andrzej Szczytko, Kazimierz Wysota
i Jerzy Rogalski.
Jak na intelektualistę przystało, Zegalski
odczuwał w owym czasie przesilenie kultury
(w tym w sztuce teatru). Nie ułatwiało mu
to konstruowania przemyślanego repertuaru.
Dyrekcja ta artystycznie jest pamiętana głównie poprzez Szkołę żon Moliera w reżyserii
Zegalskiego i ze scenografią Kuzyszyna,
Generała Barcza według Kadena-Bandrowskiego, tego samego duetu twórców, Czarującą szewcową w reżyserii Ewy Kutryś ze
scenografią Barbary Zawady, Grupę Laokoona Różewicza wyreżyserowaną przez Tadeusza Kozłowskiego, która nieoczekiwanie
stała się hitem frekwencyjnym, oraz najbardziej chyba przez owo Wesele w wypożyczonych kostiumach.

Ritmo carnavale?
Karnawał „Solidarności” sprawiał, że z kierowniczych stanowisk znikać zaczęli dyrektorzy
z legitymacjami partyjnymi. Tak również stało

się w białostockim teatrze. 1 września 1981
roku Jerzego Zegalskiego zastąpił Tadeusz
Aleksandrowicz. Ten kolejny w historii sceny
przy Elektrycznej przedstawiciel „pokolenia
Kolumbów” przygodę z teatrem rozpoczynał od
lalek, grając w spektaklach i tworząc scenografie.
Nie był to wybór całkowicie przypadkowy, gdyż
rozpoczął studia na ASP, współpracując jednocześnie z „Życiem Warszawy” jako fotografik.
Zainspirował go jednak film, dlatego naukę kontynuował na Wydziałach: Reżyserskim i Operatorskim łódzkiej Filmówki. Gdy w 1954 roku
w ręku miał już dyplom, rozpoczął pracę w Doświadczalnym Ośrodku Telewizyjnym w Warszawie, kierowanym podówczas przez prof. Jana
Marcina Szancera. Telewizja pochłonęła go bez
reszty – reżyserował w niej widowiska teatralne,
realizował programy publicystyczne i dokumentalne. Sezon 1961/62 spędził w Jugosławii.
Po powrocie do kraju związał się znów z telewizją. Posiadał teatralne doświadczenie, bowiem
zadebiutował w roku 1957 sztuką Antygona
J. Anouilha w Teatrze Dramatycznym w Olsztynie. Później przez cztery lata kierował Bałtyckim
Teatrem Dramatycznym ze scenami w Koszalinie
i Słupsku. Zrealizował tam kilkanaście spektakli
(kilka z nich zostało nagrodzonych na Festiwalu
Teatrów Polski Północnej oraz Kaliskich Spotkaniach Teatralnych).
W Koszalinie zostawił po sobie bardzo
dobrą pamięć. Jak sam wspominał, do Białegostoku ściągnął go Stanisław Jaszkowski.
Przyjechałem. Wyjaśniłem, że nie jestem członkiem
partii i nie jestem też członkiem „Solidarności”. […]
Chciałem, by rozliczano mnie za pracę. Aktorom
powiedziałem, że ważyć w mojej opinii będzie tylko
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oskromienie złośnicy (1982 rok), W. Szekspir, reż. Tadeusz
Aleksandrowicz, na zdj. Andrzej Dębski, Krzysztof
Ławniczak, fot. Roman Sieńko

ich zdatność w zawodzie, praca na scenie i podczas zajęć studyjnych. I zostałem, ponieważ obie
strony – władze miasta i zespół – zaakceptowały
moje stanowisko35.

Teatr odziedziczony po Zegalskim określał mianem werystycznego. Jego miał być inny:
35 T. Aleksandrowicz, Prowincja i postęp czasu, „Kontrasty”
1983, nr 2, s. 22.
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bardziej wizualny, nieprowincjonalny („prowincja
to sposób myślenia – można być prowincjuszem
w Warszawie”), społeczny, tolerancyjny, przewidujący, potrzebny. Problemami były – nieukończona rozbudowa, brak teatralnych mieszkań
i zbyt mało pieniędzy. Miał świadomość wpływu telewizji na zmianę gustów publiczności
oraz zawodową samoświadomość aktorów, którzy
częstokroć woleli brak etatu w stolicy lub innym
mieście, gdzie plany swe mają film lub telewizja,
niż etat w prowincjonalnym teatrze. Parcie do
indywidualnego sukcesu coraz częściej rozbijało
teatralne zespoły. Warszawocentryczność powodowała też coraz mniejszą ruchliwość krytyków.
Początek pobytu Aleksandrowicza w Białymstoku znaczą dwie bardzo interesujące
inscenizacje, zaplanowane jeszcze przez Zegalskiego: Słowa na trzy dni Hanny Krall w reżyserii Wojciecha Pisarka, stanowiące teatralnie
przetworzony zapis relacji Anny Walentynowicz
z Sierpnia’80, oraz również „odwilżowy” Ciemny grylaż Jerzego Dobrowolskiego i Stanisława
Tyma, w reżyserii nowego dyrektora. Dobrym
przykładem zastosowania idei Aleksandrowicza
w praktyce była Maria Stuart Słowackiego ze
scenografią Tatiany Jankowskiej, realizująca głoszoną przez dyrektora predylekcję do polskich
romantyków i zainscenizowana na wzór dziewiętnastowiecznych tragedii, o bogatych
kostiumach i monumentalnych dekoracjach,
z dodanymi przez reżysera panoramicznymi
efektami zaczerpniętymi rodem z techniki
filmowej, zawierająca, na dokładkę, liczne
ingerencje w tekst dramatu.
Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem tej dyrekcji stała się światowa prapremiera
tragedii Troas, napisanej czterysta lat wcześniej
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roas (1984 rok),
Ł. Górnicki,
reż. Tadeusz Aleksandrowicz, scena zbiorowa,
fot. Roman Sieńko
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roas (1984 rok),
Ł. Górnicki,
reż. Tadeusz Aleksandrowicz, scena zbiorowa,
fot. Roman Sieńko

121

przez związanego z regionem Łukasza Górnickiego. Spektaklem tym oraz konferencją
naukową teatr obszedł czterdziestolecie swego
istnienia. Aleksandrowicz, inscenizując ten
słusznie chyba niewystawiony ponownie do dziś
tekst, postawił przed sobą niezmiernie trudne
zadanie. Mniej powabna niż u Kochanowskiego
czy Reja fraza Górnickiego sprawiała aktorom
niejaką trudność. Na niewiele zdały się tu adaptacyjne ingerencje reżysera. Całość uratowała tak
lubiana przez Aleksandrowicza widowiskowość.
Aleksandrowicz trafił na czasy dla polskiego teatru niełatwe – stan wojenny, aktorskie bojkoty i wzmożoną cenzurę. Jako dyrektor robił
w tych warunkach, co mógł, by teatr przełamywał dojmującą szarzyznę i biedę epoki Jaruzelskiego. Proponowany przez niego repertuar
był eklektyczny i jakby podporządkowany
nadziejom na kolejne pokazy w ramach tzw.
Teatru Rzeczypospolitej (reżimowego tworu
impresaryjno-promocyjnego, w założeniu
służącego anihilacji Teatru Dramatycznego
Gustawa Holoubka i ukaraniu niepokornego
środowiska teatralnego, a nieoczekiwanie, pod
rządami Jana Pawła Gawlika, przeformatowanego w niezwykle interesującą platformę wymiany i promocji wybitnych spektakli krajowych)
i wyrwanie się w ten sposób z klinczu prowincji.
Podświadomie wpisując się w „decorum czasów”,
nastrajał teatr na koturnową i poważną nutę.
Fałszywie jednak odczytywał społeczne nastroje
– w złym czasie ludzie chcą się bawić, by choć
w teatrze odetchnąć przez kilka godzin od
wszechogarniającego przygnębienia i zmęczenia spiętrzonymi problemami elementarnego
wymiaru egzystencji. On jednak zdejmował ze
sceny popularne komedie muzyczne i zastępował
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je ambitnym repertuarem. W efekcie statystyki
widowni nie wyglądały źle, lecz przytłaczającą większość publiczności stanowiła szkolna
młodzież, a do największych frekwencyjnych
sukcesów zaliczyć można jedynie inscenizacje
bajek. Jego zasługą jest to, że w ogólnopolskiej
prasie pisano wtedy o Teatrze Dramatycznym bardzo dużo (oczywiście w stosunku do
wcześniejszej, wyjątkowo skromnej średniej).
Nie były to jednak recenzje zbyt pochlebne.
Zaprosił również do pracy w Białymstoku kilka
interesujących osób – Waldemara Śmigasiewicza,
Macieja Wojtyszkę czy, znaną w swoim czasie
reżyserkę filmową, Ewę Petelską. Oprócz nich
reżyserowali: Jerzy Ukleja, Tadeusz Kozłowski,
Miriam Aleksandrowicz i Bogdan Śmigielski.
Aleksandrowicz znacząco wzmocnił zespół
aktorski, angażując m.in.: Wiesława Dziubę,
Elżbietę Kamińską, Wiesława Krupę, Joannę
Wizmur, Krzysztofa Nowika, Franciszka Utkę,
Barbarę Zielińską, Danutę Bach i Józefa Sajdaka.

„Tragiczny protest”
Prometeusza
Sezon 1985/1986 należał do Jacka Andruckiego. Nie dane mu było rozwinąć skrzydeł, bo już
po roku został zmuszony do odejścia. Na podstawie dziesięciu zaledwie zaproponowanych przez
niego spektakli (z czego dwa otrzymał w planach
po poprzedniku) trudno wyrokować o kierunku,
w którym podążyłby teatr pod jego kierownictwem. Plany posiadał jednak dość interesujące.
Mający świadomość niełatwego zadania, przed

jakim stanął Andrucki, nieoceniony białostocki
krytyk literacki Waldemar Smaszcz, na łamach
„Kierunków”, tak rozpoczął rozmowę o wizji
białostockiego teatru dramatycznego pod
nową dyrekcją:
[W. S.:] Polski teatr dotkliwie odczuł dramatyczne wydarzenia przełomu roku 1981 i 1982. Wiele
teatrów do dziś nie podźwignęło się z kryzysów.
W tej sytuacji objęcie dyrekcji jakiejkolwiek sceny
wymaga niemało odwagi. Co skłoniło Pana do
przyjęcia propozycji z Białegostoku, miasta, jak
się często twierdzi, bardzo nieteatralnego?
[ J. A.:] Moje rozumienie słowa „teatr” wiąże się
nieodłącznie z rodzinnym miastem. W Krakowie
[…] słowo to zaś ma jednoznaczną egzemplifikację, zawsze bywa odnoszone do Starego Teatru.
Podobnie jest i w moim przypadku. Stary Teatr
stanowi jakby mój ideał, a nawet symbol teatru.
Jeżeli więc marzyłem o teatrze, z którym mógłbym się identyfikować, była to zawsze sytuacja
jakiegoś triumwiratu zaprzyjaźnionych i bliskich
sobie ludzi, doskonale uzupełniających się, pełnych
pasji i zupełnie zwariowanych. Na punkcie tego,
co robią. Tak właśnie funkcjonował przez lata
Stary Teatr, ze Swinarskim, Jarockim, później
Wajdą. Ludzie pracujący w teatrze muszą czuć
łączące ich powiązania. Nie jest to żadna kokieteria, gdy mówi się o wspólnocie szewca czy stolarza
z wybitnym aktorem36.

W kolejnej części rozmowy Smaszcz przedstawił opis sytuacji niezwykle często pojawiającej
się w dziejach białostockiej sceny:
36 W. Smaszcz, Teatr z odrobiną szaleństwa, „Kierunki”
1986, nr 16, s. 13.

[W. S.:] Wielu białostoczan, którym bliskie są sprawy kultury, z zainteresowaniem, a nawet życzliwością przyjęło wiadomość o objęciu przez Pana,
młodego przecież człowieka, teatru, który od lat
już, wyjąwszy krótkotrwałą dyrekcję Andrzeja
Witkowskiego, nie może poszczycić się znaczącym sukcesem artystycznym.
[ J. A.:] Białystok miał szczęście do ludzi, którzy
byli pewnie nawet bardzo dobrymi dyrektorami,
ale nie mieli w sobie tej szczypty szaleństwa, bez
której nie wyobrażam sobie teatru. […] Myślę,
że ogromnym nieszczęściem dla Białegostoku
była tragiczna, przedwczesna śmierć Witkowskiego.
Dla niego teatr był czymś pozwalającym – zarówno
artystom, jak i widzom – budować własne wnętrza,
odróżniać prawdę od fałszu. Nie ukrywam, że takie
widzenie tych spraw jest mi niezwykle bliskie37.

Na koniec Waldemar Smaszcz celnie odniósł
się do pierwszej premiery pod nową dyrekcją:
Na swoje pierwsze spotkanie z białostocką publicznością wybrał pan Prometeusza Jerzego Andrzejewskiego, dzieło dalekie od powszechnie rozumianej
teatralności, wymagające skupionego, pogłębionego
odbioru. W wielu fragmentach tej sztuki toczy się
po prostu rozmowa, widzom zaś pozostaje rola
słuchacza. A wszystko to dzieje się nie na małej
scenie, przeznaczonej do takich kameralnych rozważań o sprawach najważniejszych, ale w dużej
przestrzeni teatralnej, przy ogromnej widowni,
wypełnionej bardzo różnorodną publicznością.
Jakby tego było mało, kazał Pan widzom przez
pełne dwie godziny nie opuszczać krzeseł38.
37 Tamże.

38 Tamże, s. 14.
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Pytanie sprowokowało Andruckiego do
wygłoszenia artystycznego credo:
Cieszy mnie, że […] udało mi się przekonać przynajmniej niektórych do tej formy teatru. Uważałem
bowiem, że nie wolno mi było pozwolić sobie w tym
momencie na jakąkolwiek kokieterię. Widzowie potrafią odróżnić szczerość od gry pozorów. Uważam
obecny okres za naprawdę sprzyjający powrotowi
do spraw najważniejszych. Nie poprzez prezentowanie doraźnych, choćby najbardziej szlachetnych
z pozoru treści, ale poprzez pełną powagi rozmowę z widzem. […] Źródła naszej kultury tkwią
w antyku, wróćmy więc do źródeł i poszukajmy tam
możliwości rozwiązań nurtujących nas problemów39.

Z planów tych (przynajmniej w aspekcie
repertuarowym) niewiele wyszło. Do ciekawszych
realizacji należy z pewnością zaliczyć bazujący na
twórczości Edwarda Stachury i wyreżyserowany
przez legendarnego Jerzego Satanowskiego spektakl Miłość, czyli życie, śmierć i zmartwychwstanie
zaśpiewane, wypłakane…, ze scenografią wspaniałego Jerzego Juka-Kowarskiego, oraz zaproszenie
do inscenizacji Sługi dwóch panów Goldoniego
niestrudzonego promotora polskiego teatru
w Egipcie – Mohameda Hany Metwaly’ego
(spektakl ten wygrał wówczas w plebiscycie białostockiej publiczności). Był poza tym Słowacki i Witkacy oraz trochę repertuaru lekkiego
i współczesnego. Z Andruckim przybyło też do
teatru kilkoro interesujących młodych aktorów
– nie wszyscy z nich jednak pozostali po usunięciu dyrektora i zastąpieniu przez Tadeusza
Kozłowskiego. Chlubnym wyjątkiem okazała
się Krystyna Kacprowicz-Sokołowska.
39 Tamże.
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ługa dwóch panów (1986 rok), C. Goldoni, reż. Mohamed
Hanaa Metwali, na zdj. Danuta Borsuk-Jóźwik, Zenon
Jakubiec, fot. Andrzej Wrzesień
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Długi oddech
„pierestrojki”
Kolejna dyrekcja była, niestety, równie literalnie sezonowa, a z siedmiu zaproponowanych
przez Kozłowskiego spektakli wróżyć jeszcze
trudniej niż z dziesięciu Andruckiego. Tadeusz
Kozłowski był aktorem i reżyserem od dawna,
choć z przerwami, związanym z białostockim
teatrem (po raz pierwszy pojawił się tu w 1951
roku). Mając 65 lat, w epoce implodującego pod
własnym ciężarem komunizmu, niewiele był już
w stanie zdziałać. Za najciekawszego reżysera
tego sezonu uznać należy Janusza Kozłowskiego. Warto wspomnieć jeszcze trzy zaangażowane za tej dyrekcji aktorki, które po dziś dzień
posiadają znaczącą pozycje w zespole: Jolantę
Borowską, Jolantę Skorochodzką oraz, niedawno zmarłą, Dorotę Radomską. 31 sierpnia 1987
roku Kozłowski ustąpił, by ster przekazać w ręce
Andrzeja Jakimca.
Jakimiec, młodszy o ponad pokolenie od
poprzednika, reżyser po krakowskiej PWST,
swą teatralną karierę zaczynał jako kierownik
literacki Teatru im. Bogusławskiego w Kaliszu.
W latach 1976–1977 pełnił również tę funkcję
w Białymstoku. Dość bogaty i różnorodny dorobek reżyserski oraz nowoczesne (jak się wtedy
mawiało – kapitalistyczne) podejście do spraw
teatru predestynowały go do objęcia białostockiej
sceny. Trafił na czasy trudne – upadającej gospodarki socjalistycznej, przemian ustrojowych,
spowodowanego nimi kryzysu gospodarczego,
zachłyśnięcia się możliwościami niekontrolowanego liberalizmu oraz chaosu prawnego

126

i instytucjonalnego, który cechował polskie lata
dziewięćdziesiąte. Nie był to dla teatru w Polsce
dobry klimat. Uwiąd lat osiemdziesiątych, spowodowany represjami stanu wojennego i emigracją
wielu wartościowych ludzi, odcisnął niezatarte
piętno na kolejnych dekadach. Wychowani
w centralnie planowanej gospodarce socjalistycznej artyści nie potrafili odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie zaś – zbiedniali i nęceni
feerią niedostępnych wcześniej atrakcji – coraz
rzadziej odwiedzali przybytki Melpomeny.
Te, z powodu zmniejszonych dotacji, podnosić
musiały ceny biletów i zwalniać gargantuiczne
w młodokapitalistycznej rzeczywistości zespoły
aktorskie i administracyjne. Powoli kończył
się czas etatowych reżyserów i scenografów.
W rozmowie, którą przeprowadziła
z nowo mianowanym dyrektorem Anna Nastulanka, Jakimiec starał się kreować na wyważonego i rozsądnego kapitana, który będzie w stanie
przeprowadzić starą, przeciekającą i mocno podniszczoną łajbę Teatru Dramatycznego przez
diabelskie rafy degenerującego się systemu i wyprowadzić ją na łagodne i spokojne, choć wciąż
jeszcze nieznane, wody wolnego rynku:
Teatr ma szansę w każdym mieście, które jest w stanie dbać o jego potrzeby, o to, by aktorzy chcieli
tu pracować. Często ta szansa wiąże się z człowiekiem, który prowadzi teatr. […] A to, czy taka
grupa skrzyknie się w Białymstoku, Gorzowie,
czy w jakimkolwiek mieście – nie ma żadnego
znaczenia. Białystok tęskni za dobrym teatrem.
[…] Swoje szanse oceniam wysoko. Białystok
nie jest miastem ateatralnym, choć oczywiście
[…] jest to sezon trudny, bo pierwszy, tym bardziej, że zastałem tu taką, a nie inną sytuację.

Śmiem jednak twierdzić, że nie jest to sytuacja tragiczna. I można próbować coś stworzyć, opierając
się na ludziach, którzy tu są, i zapleczu teatralnym,
które tu mam. […] Szanse w takiej sytuacji są podzielone, powiedzmy pół na pół […]. [ Jest to –
K.S.] o tyle trudne, że zazwyczaj przychodzi się do
teatru z jakąś zaprzyjaźnioną grupą ludzi. Ja jestem
na razie sam, taka grupa dopiero może – czy raczej
musi powstać. […] Chciałbym dotrzeć do wszystkich środowisk. […] Widzów, o dziwo, jest coraz
więcej, co zresztą osobiście codziennie sprawdzam
w kasie. […] [Frekwencję – K.S.] zawdzięczamy
[…] reklamie, umiejętności korzystania ze środków masowego przekazu. […] Nie będę odkrywał
wszystkich swoich kart. Powiedzenie, że prawdziwa sztuka obroni się sama i trafi do każdego, jest
słuszne. Teatr, który w niebanalny sposób potrafi
przekazać niebanalne problemy, zawsze znajdzie
swego odbiorcę. Na razie zaczynam od repertuaru
o lekkim zabarwieniu komediowym, ale wolałbym
nie ratować się farsami, wodewilami, komediami
bulwarowymi… […] Jest to trudny gatunek, trzeba
mieć znakomitych aktorów. Taki zespół ma naprawdę tylko kilka teatrów w Polsce. Ja jestem w Białymstoku. […] Po pierwsze – w mieście, w którym
jest jeden teatr dramatyczny, nie można myśleć
wyłącznie kategoriami artystycznymi. Nie można
też myśleć tylko o sobie i swoich upodobaniach.
Dla mnie najgorsze są wszelkiego typu niemożności: techniczne, finansowe itd. Mniej się boję
kompromisów repertuarowych. […] [Nękają mnie
– K.S.] sprawy przyziemne, banalne. Brak mieszkań, pieniędzy, autokaru. […] Brakuje pewnych
przepisów, które organizowałyby w sposób właściwy
pracę w teatrze, pewnych uzgodnień finansowych.
[…] Kształt teatru, zespołu buduje się przez lata.
Tu dyrekcje zmieniały się ostatnio co sezon.

Dyrektor Teatru Lalek, Krzysztof Rau, przyznał,
[…] że swój zespół budował przez siedem lat.
A przecież ma […] wydział lalkarski…40

Jeszcze w schyłkowym PRL-u Jakimiec
zaczął od wprowadzenia nowocześniejszych
metod promocji, co odwróciło zniżkową tendencję widowni. Zgrabnie połączył klasykę dramatu z najlepszą dwudziestowieczną awangardą.
1989 rok przywitał Gałązką rozmarynu Nowakowskiego – mocno zakurzoną epopeją legionową, zakazaną jeszcze rok wcześniej (incydentalnie
„przepuszczoną” w Łodzi w 1982 roku jako „pogrobowiec karnawału »Solidarności«”). Gałązka,
choć praktycznie niemożliwa we współczesnym
teatrze do udatnego wystawienia, jako tekst genetycznie wprost „sanacyjny”, święciła wtedy
na polskich scenach triumfy, mnożąc się wręcz
chorobliwie. Ważny był symbol (wolności), a dla
Jakimca symbole miały niebagatelną wartość.
W 1990 roku, za namową Andrzeja Lechowskiego, przywrócił na pierwotne, honorowe miejsce,
cudem ocalone i ukryte pod enigmatycznym
i mylącym opisem, brązowe popiersie Marszałka
Józefa Piłsudskiego dłuta Henryka Kuny.
Jakimiec szybko też zaczął eksperymentować
z „wychodzeniem” poza teatr. Kabaret Kici Koci
Białoszewskiego zlecił do zrealizowania Zbigniewowi Michowi w prywatnym mieszkaniu, Listy
z Ameryki Madeja zaaranżował w Muzeum Wsi
Polskiej w Jurowcach, Rzeźnię Mrożka rozegrał
w białostockiej filharmonii. Do legendy przeszedł
spektakl Na pełnym morzu, pomyślany na prawdziwą tratwę cumującą na augustowskim jeziorze. Na białostockiej scenie wreszcie w pełnej
40 A. Jakimiec, Marzenia i kompromisy, „Teatr” 1987,
nr 12, s. 13.
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krasie mógł pokazać się Gombrowicz, Wojtyła,
Głowacki czy Sergiusz Piasecki. Zapiski oficera
Armii Czerwonej tego ostatniego, grane przez
Krzysztofa Ławniczaka, z afisza nie zeszły do dzisiaj. Obok Misterium o Męce, Misterium o Zmartwychwstaniu Jana Skotnickiego ze scenografią
Adama Kiliana (granym w najprawdziwszym
kościele!) można było zobaczyć adaptację obowiązkowej wówczas w każdym teatrze książki
dla młodzieży My, dzieci z Dworca ZOO.
W tych pierwszych latach swojego w Białymstoku dyrektorowania Jakimiec reżyserował
często. Zapraszał również do współpracy sprawdzone nazwiska, gwarantujące „dobre skrojenie”
przedstawień – Krzysztofa Orzechowskiego,
Jerzego Hutka, Janusza Hamerszmita, Tomasza
Grochoczyńskiego, Waldemara Wolańskiego oraz
Jana Skotnickiego. Mimo skromnych możliwości
etatowych zatrudnił nowych aktorów: Ewę Palińską, Jacka Dawidowicza, Lucynę Idźkowską,
Romana Niecieckiego, Roberta Ninkiewicza.
Nawiązał kontakty z teatrami zza wschodniej granicy. Wymyślił dwa festiwale – organizowane w sezonie urlopowym Augustowskie Lato
Teatralne oraz Międzynarodowy Tydzień Teatru,
który był pierwszym, organizowanym przez białostocki teatr, międzynarodowym przeglądem.
Pod koniec kadencji do grona realizatorów
dołączyli Jacek Tomasik i Rafał Matusz. Repertuar teatru pozostał w pozytywnym sensie eklektyczny. W 1998 roku Andrzej Jakimiec z funkcji
dyrektora białostockiej sceny został odwołany.
Nie mam zamiaru pochylać się nad kulisami tej
sprawy, gdyż okolicznościowa książka nie powinna upodabniać się do tabloidu. Dość powiedzieć,
że następcą Jakimca, jako pełniącym obowiązki
dyrektora, został Andrzej Karolak.
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apiski oficera Armii Czerwonej (1992 rok), S. Piasecki,
reż. Andrzej Jakimiec, na zdj. Krzysztof Ławniczak,
fot. Konrad Adam Mickiewicz

Mołojecka sława
Karolak związał się z białostockim teatrem
w 1957 roku. Zaczynał jako statysta, inspicjent
i rekwizytor. W 1966 roku uzyskał uprawnienia
aktorskie. Od tego czasu zagrał ponad 150 ról
– ostatnią w 1998 roku. W sytuacji przesilenia,
związanego z odwołaniem Jakimca, podjął się
pokierowania teatrem jako zaufany „nestor”.
Do pomocy w roli konsultanta artystycznego
zaprosił Waldemara Śmigasiewicza. W roku
1999 wygrał konkurs na dyrektora. Piastował tę
funkcję aż do przejścia na emeryturę w roku 2002.
Mimo stabilnej sytuacji teatru, odświeżenia
zespołu aktorskiego i podniesienia zainteresowania publiczności, nie były to lata łatwe. Szerokim
echem odbił się skandal wokół wyreżyserowanej
przez młodego reżysera Piotra Ziniewicza Konopielki. To dobre, choć nieco przeszarżowane formalnie przedstawienie, wbrew przedpremierowym
groźbom reżysera, nie „masakrowało” doszczętnie
przesłania pomieszczonego w książce Redlińskiego. Nawet prowokująca estetyka – bliska wnętrzom klubów techno – nie zbulwersowała białostockiej publiczności. Kamieniem obrazy dla
żądających zdjęcia spektaklu z afisza członków
Akcji Katolickiej była scena finałowa, w której
grany przez Roberta Ninkiewicza Kaziuk ścina
kosą głowę świątka. Artykułom i dyskusjom nie
było w Białymstoku końca. Mniej więcej w tym
samym czasie podobne oburzenie wywołały dwa
spektakle Piotra Tomaszuka grane w supraskim
Teatrze Wierszalin – Ofiara Wilgefortis i Bóg
Niżyński. Szkoda, że w pamięci potomnych
wrzawa wokół interesującej skądinąd Konopielki
przesłoniła inne dyrektorskie dokonania Karolaka

Ż

elazna konstrukcja (1999 rok), M. Wojtyszko, reż. Waldemar
Śmigasiewicz, na zdj. Jolanta Borowska, Paweł Aigner,
fot. Piotr Sawicki
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Ż

elazna konstrukcja (1999 rok),
M. Wojtyszko, reż. Waldemar
Śmigasiewicz, scena zbiorowa,
fot. Piotr Sawicki

– Żelazną konstrukcję Wojtyszki, Tango Mrożka
i Awanturę w Chioggi w reżyserii Śmigasiewicza.
Nieoczekiwana ogólnopolska „sława”
białostockiego teatru sprawiła, że Zarząd Województwa Podlaskiego, któremu od reformy
administracyjnej w 1997 roku podlega teatr,
postanowił w koncyliacyjnym stylu przekazać
kierowanie tą placówką osobie gwarantującej
spokój i wygaszenie emocji. Planowano „namaszczoną” na przyszłego dyrektora osobę „umocować”
jako zastępcę Karolaka i mianować ją na najwyższe stanowisko po odejściu zasłużonego aktora
na emeryturę. Rozważano trzy potencjalne kandydatury – Jacka Andruckiego, najbardziej popieranego przez zespół, odchodzącego z Kalisza
dyrektora Jana Nowarę oraz prowadzącego półprofesjonalny ełcki Teatr im. Węgrzyna Piotra
Kowalewskiego. Włodarze, wiedzeni modą
na „dawanie szansy młodym”, postawili na
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Kowalewskiego. Został on mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych,
a następnie na pełniącego obowiązki dyrektora
naczelnego instytucji. Sprzeciw zespołu i środowiska sprawił, że kolejnym dyrektorem Teatru
Dramatycznego został aktor przez większość
życia związany z prowadzonym przez Andrzeja Dziuka Teatrem im. Stanisława Ignacego
Witkiewicza w Zakopanem.
Piotr Dąbrowski – bo o nim mowa – zaczynał jako kaskader. Po kilku latach współpracy (jako akustyk i adept) z Teatrem im.
Szaniawskiego w rodzinnym Wałbrzychu dostał się na Wydział Aktorski krakowskiej PWST.
W szkole teatralnej zaprzyjaźnił się z Andrzejem Dziukiem. Ten niezwykły reżyser postanowił założyć w Zakopanem profesjonalny teatr.
Tak powstał Teatr Witkacego, z którym Dąbrowski związał swe zawodowe losy na blisko 17 lat.

W 2001 roku brawurowo wyreżyserował
w Białostockim Teatrze Lalek Płaszcz według
Gogola, czym zaskarbił sobie sympatię białostoczan. Stanąwszy do konkursu na dyrektora
Teatru Dramatycznego im. Węgierki – wygrał go – i kolejne dziesięć lat spędził w fotelu dyrektora.
Jego dyrektorowanie charakteryzowało
się nieco chaotycznym doborem repertuaru oraz
wabieniem publiczności poprzez angażowanie
do głównych ról gwiazd ekranu i warszawskich
scen (za przykład niech posłużą tu: Emilia Krakowska, Gabriela Kownacka, Anna Korcz, Maria
Pakulnis czy – wychowany w tym teatrze syn
występującej w Białymstoku w latach siedemdziesiątych Asji Łamtiuginy – Olaf Lubaszenko).
Do lepszych pomysłów Dąbrowskiego należy
zaliczyć współorganizowanie z BTL-em uroczystych i paradnych (w sensie dosłownym) otwarć
kolejnych sezonów artystycznych, zatytułowanych
Niepospolite teatrów poruszenie, oraz kontynuacja
tak intensywnie kultywowanej przez Andrzeja
Jakimca tradycji spektakli realizowanych w nietypowych miejscach (na przykład w restauracji
„Carskiej”, mieszczącej się w dawnym dworcu
fabrycznym w Białowieży).
Pozwalał też na scenach teatru prezentować własne projekty działającym w Białymstoku teatrom nieinstytucjonalnym, co w mieście
obdarzonym Wydziałem Sztuki Lalkarskiej
i pełnym chętnej do pracy i utalentowanej młodzieży stanowi działanie bezcenne. W efekcie
powstały naprawdę wybitne przedstawienia,
chociażby Salome Kompanii Doomsday czy
Morosophus Tomasza Gilewicza. Najbardziej
utalentowane jednostki, spośród owych „niezależnych”, zapraszał do współpracy z teatrem.

K

onopielka (2000 rok), E. Redliński, reż. Piotr Ziniewicz,
na zdj. Robert Ninkiewicz, fot. Piotr Sawicki
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Dąbrowski dość dużo sam reżyserował.
Dopraszał też jednak do współpracy artystów
powszechnie znanych (Gabrielę Kownacką,
Michała Lorenca, Jerzego Wasowskiego, Andrzeja
Zaorskiego, Jerzego Bończaka) lub zasłużonych
dla teatrów regionu (Krzysztofa Dziermę, Petra
Nosalka, Pavla Hubičkę, Andrzeja Strumiłłę,
Andrzeja Dworakowskiego, Bogdana Michalika).
Niestety, zapamiętany zostanie również z wielu,
odbijających się szerokim echem w mediach,
sporów z zespołem aktorskim41. Nie udała się
Dąbrowskiemu jedna wyjątkowo interesująca
inicjatywa (choć pierwsze poważne kroki zostały
już podjęte) – zorganizowanie w Suwałkach

P

rzyjazne dusze (2010 rok), P. Valentine, reż. Wojciech
Dąbrowski, na zdj. Emilia Krakowska, Krzysztof
Ławniczak, fot. Konrad Adam Mickiewicz

132

41 Swoistym rytuałem stało się wprowadzanie podczas
premier nazbyt familiarnej atmosfery, o czym ze swadą
pisała w 2005 roku na łamach regionalnego dodatku do
„Gazety Wyborczej” Monika Żmijewska: „Piotr Dąbrowski ma patent na to, jak niezdecydowaną publiczność
premierową przeciągnąć na swoją stronę. Zawsze po premierze wychodzi na scenę. Dziękuje wszystkim: i aktorom, i tym od świateł, i widzom. Opowiada, co słychać:
np. kogo właśnie zaangażował (teraz: Aleksandrę Maj,
dotąd aktorkę Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy).
Od serca przedstawia aktorów (tym razem: „oto pani
Emilia Krakowska: człowiek cudowny, mądry, ciepły,
bardzo się cieszymy, że jest z nami”) i twórców spektaklu. Ordynuje oklaski. Na scenę wjeżdżają kosze kwiatów.
Do swoich „aktorów” z różami ruszają dzieci, mężowie,
narzeczeni. No i rodzinna atmosfera gotowa. A gdy jeszcze na scenie bryluje ktoś taki, jak Emilia Krakowska...
Wśród oklasków zdążyła przytulić i wycałować wszystkich
aktorów w promieniu dwóch metrów. Sama obładowana
kwiatami - zza kurtyny zdołała przynieść jeszcze swoje.
Bambusy. „Dla dyrektora. Niech tak samo zapuści tu
korzenie, jak bambusy puszczają swoje”. A potem - już na
bankiecie - dodała: „Dziękuję, że daliście mi się wyszaleć.
Miałam kilku mężów, żaden nie wytrzymał, a wy tak”.
Patent dyrektora działa. Znajoma z Warszawy kiedyś
była ze mną na jakiejś premierze w białostockim teatrze.
O spektaklu bąknęła ze dwa słowa. Za to o zwyczaju
gawędzenia ze sceny po premierze rozwodziła się kilka
minut: „Fajnie macie. Nikt nie rusza z rumorem od razu
do drzwi. Nawet gdyby chciał”.

P

aragraf 22. Epizod (2005 rok),
J. Heller, reż. Piotr Dąbrowski,
na zdj. Piotr Półtorak, Bernard Bania,
Rafał Olszewski, Sławomir Popławski,
fot. Maciej Plewiński

filialnej sceny białostockiego teatru. Zakończyło
się jedynie na nieco regularniejszych gościnnych występach…

Strzały z Aurory
W roku 2012 nacisk środowiska teatralnego
spowodował rozpisanie konkursu na dyrektora
białostockiego teatru (poprzednie końce kadencji Dąbrowskiego wyglądały zgoła odmiennie
– Zarząd Województwa przedłużał po prostu dotychczasowemu dyrektorowi kontrakt). W szranki
stanęło 17 osób. Rywalizację wygrała Agnieszka
Korytkowska-Mazur – młoda absolwentka Wydziału Reżyserii warszawskiej AT, reżyserka,

scenarzystka, teatrolog, kulturoznawca. Tuż po
wyborze, na łamach białostockiego dodatku do
„Gazety Wyborczej” wygłosiła swoje „dyrektorskie exposé ”:
Mój program rozwoju Teatru Dramatycznego
w Białymstoku zakłada dwie strategie rozwoju.
Z jednej strony chciałabym stawiać na zespół,
dawać aktorom i pracownikom szansę rozwoju,
spotykać ich z ciekawymi twórcami, zderzać
z rozmaitymi metodami pracy, wprowadzić
tę scenę w teatralny obieg w Polsce i za granicą.
Z drugiej – zakładam diametralną zmianę sposobu zarządzania teatrem, zmianę wizerunku, otwarcie na liczne koprodukcje teatralne, festiwalowe,
mocną ofertę edukacyjno-warsztatową oraz
ścisłą współpracę z lokalnym środowiskiem
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artystyczno-intelektualnym. Czy stawiam na współczesne teksty? Na dobre tak, ale współczesność
można odczytać też w klasycznych pozycjach.
Obok tekstów współczesnych realizowałam też
Zapolską, Levina. Tekst powinien wchodzić w żywy
dialog z publicznością. Można mówić Szekspirem
i Beckettem i to też może być ciekawa rozmowa.
Trzeba tylko wiedzieć, co chce się powiedzieć! […]
Teatr nie jest i nie powinien być dziś instytucją
oferującą widzom wyłącznie spektakle teatralne.
Teatr jest miejscem, które, ze względu na swój
temporalny charakter, powinno żywo reagować
na ciągle zmieniającą się rzeczywistość, stawiać
diagnozy jej zmian, nazywać tendencje i kierunki
rozwoju, czytać podteksty, wskazywać na zagrożenia, podejmować kalejdoskop tematów, problemów,
zmuszać do myślenia i przyciągać ludzi otwartych
na zmiany, wyzwania i rozwój. Uczyłam się teatru
od twórców i w miejscach, które stawiają przede
wszystkim na ideę zespołowości. Bliżej mi zapewne do teatru, który jest Spotkaniem, który szuka
ciekawych rozwiązań artystycznych, nowych znaków scenicznych, niż powielania publicystycznych
chwytów i zużytych klisz. […] Zrobiłam sobie
taką analizę SWOT. To, co zasługuje zapewne na
kontynuację to frekwencja i działalność edukacyjna.
[…] Teatr ma dwie sceny i foyer, własne pracownie, stały zespół aktorski, jest dobrze usytuowany
zarówno w mieście, jak i w Polsce. To, co kuleje,
to zerowa skuteczność w pozyskiwaniu środków
unijnych, brak produkcyjnej struktury teatru, słaby
wizerunek teatru na zewnątrz, brak opracowanych
ścieżek rozwoju zespołu aktorskiego oraz brak
środowiska intelektualno-artystycznego skupionego wokół teatru42.
42 M. Żmijewska, Nowy dyrektor w „Węgierce”, „Gazeta
Wyborcza. Białystok” 2012, nr 131, s. 30.
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Większości z powyższych planów (włącznie ze zdobyciem środków na generalny remont)
nie udało się przez kolejne trzy lata zrealizować.
Korytkowska zrealizowała jednak bardzo wyrazisty i mocno czerpiący z kulturowej tradycji
regionu program. Na wstępie popełniła jednak
poważny błąd – miast ostrożnie reformować
zastały i skostniały nieco organizm teatru,
zafundowała instytucji istne trzęsienie ziemi.
Liczni aktorzy gościnni, pokoleniowy skok
wśród zapraszanych reżyserów i scenografów,
niespotykane tu metody pracy, odważna i nowoczesna estetyka spektakli, w miejsce bezpiecznej,
„mieszczańskiej” rozrywki, serwowanej przez
Dąbrowskiego, teatralna publicystyka i angażowanie widza. Wstrząsany konfliktami za poprzedniej
dyrekcji zespół – w efekcie tej szokowej terapii –
rozpadł się na atomy.
Również białostocka publiczność okazała
się nieprzygotowana na proponowane przez
Korytkowską menu. Choć o teatrze zrobiło się
głośno w branżowej prasie i zaczął być zapraszany
na najważniejsze polskie festiwale – sale świeciły
pustkami, co mocno niepokoiło organizatora.
Tytułów wartych zapamiętania z tego okresu jest naprawdę wiele: Czarnobyl. Last minute
według białoruskiej noblistki Swietłany Aleksijewicz, Antyhona Łukasińskiej, Sońka według Ignacego Karpowicza, Bieżeńcy. Exodus Łukasińskiej
(wszystkie w reżyserii Korytkowskiej), Rewizor
Gogola w reżyserii Jacka Jabrzyka, Shakespeare
Łukasińskiej w reżyserii Agaty Biziuk czy w końcu najgłośniejsza z nich wszystkich Biała siła.
Czarna pamięć, oparta na reportażach Marcina
Kąckiego i wyreżyserowana przez Piotra Ratajczaka. Gdyby Agnieszka Korytkowska-Mazur
miała więcej doświadczenia w kierowaniu

A

ntyhona (2013 rok), D. Łukasińska, reż. Agnieszka Korytkowska-Mazur,
na zdj. Agnieszka Możejko-Szekowska, fot. Bartek Warzecha
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instytucją tak specyficzną, jak teatr, z pewnością
byłaby to długa i owocna dyrekcja.
Po wypełnieniu się czteroletniego kontraktu Agnieszka Korytkowska-Mazur odchodziła
z Białegostoku rozgoryczona. Opisała to w głośnym wywiadzie dla Moniki Żmijewskiej z białostockiego dodatku „Gazety Wyborczej”, jak
w soczewce ukazującym trudności w pojmowaniu
przez „młodego warszawskiego artystę” realiów
i prawdziwego potencjału instytucji działającej
na prowincji:
Z perspektywy czasu myślę, że sprawując wysoką
[…] funkcję, rzadko zdarza się podjąć choć jedną
jednoznacznie dobrą decyzję. Jeśli jest dobra
dla Urzędu Marszałkowskiego, to nie jest dobra
dla aktorów. Jeśli jest dobra dla teatru – to nie
jest dobra dla urzędników. […] To bardzo trudne
miejsce. […] To miał być teatr, który miał wyjść
na szerokie wody. I to się udało. […] Mam wrażenie, że cały czas ścierają się tu dwa przeciwstawne sposoby myślenia. Pamiętam swoje pierwsze
zderzenie z tym światem. Gdy […] przyszłam
do magazynu, by zapytać o kostiumy – jakie są,
ile ich jest – to zaprowadzono mnie do pomieszczenia, pokazano kostiumy i powiedziano: tu są
kostiumy historyczne, a tu bajkowe. Tylko taki
podział obowiązywał. Teatr Dramatyczny sprawiał wrażenie przestrzeni socjalistycznej. Ja w nią
weszłam z zupełnie innym sposobem myślenia.
Po jakimś czasie odkryłam, że w większości pracujących w teatrze aktorów nie ma ciekawości,
nie wykazują chęci rozwoju. […] Tak więc [nawet,
jak – K.S.] są emocje, pojawia się chęć i energia,
[…] to stan przejściowy. [...] Z teatru wyjadą
realizatorzy […] i nagle wszystko pęka. Aktorzy
wracają do tych ludzi, jakimi byli wcześniej. […]
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Nie są przyzwyczajeni do otwartego myślenia
o teatrze. […] Nawet nie chcę tego oceniać,
oni tu zostaną, mają swoje sprawy, kredyty...
Nikt stąd nie wyjedzie, nie zaryzykuje. […]
Najważniejszą wadą Białegostoku jest doraźność
i krótkowzroczność. Co nie jest dobre, zważywszy
na te wszystkie procesy, które zachodzą poza
Podlasiem. Ta krótkowzroczność to perspektywa
władz, często niekompetentnych. Ich perspektywa
wydaje się nie wychodzić poza czas „do przyszłego piątku”. Ilość nietrafionych decyzji, zaniechanie
i marnotrawstwo – wszystko to wynika z doraźności i braku wizji. Owszem, jest w mieście dużo
oddolnych inicjatyw. Władze się nimi chwalą,
ale tak naprawdę większość tych inicjatyw wykorzystywanych jest do tego, by się pod nie podczepić. Musiało minąć dużo czasu, nim zrozumiałam,
o co toczy się gra”43.

Nazbyt wyjaskrawiony to obraz rzeczywistości. Przyszłość miała pokazać, że do podobnych rezultatów, jakie wymarzyła sobie
Dyrektor Korytkowska, można dojść – tylko
wolniej i nieco inaczej.

Thermidor
Po latach narastających wstrząsów Teatr
Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku potrzebował spokoju. Konkurs w roku 2016
wygrał Piotr Półtorak – absolwent białostockiego
Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej, od roku 1998 pracujący przy Elektrycznej 12.
43 A. Korytkowska-Mazur, Strach w Teatrze Dramatycznym, polityczne gry, rozm. M. Żmijewska, „Gazeta
Wyborcza” 2016, nr 182, dod. „Mag. Białost.”, s. 6-7.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
próbował zakwestionować ten wybór, co doprowadziło do półrocznego opóźnienia w objęciu
przez niego funkcji.
W trakcie „okresu przejściowego” obowiązki dyrektora pełniła Małgorzata Dąbrowicz.
Owo interregnum pod jej skrzydłami zaowocowało bardzo udaną adaptacją Trans-Atlantyku
Witolda Gombrowicza – wyreżyserowaną przez
Jacka Jabrzyka, z bardzo wiele wnoszącą choreografią Mikołaja Mikołajczyka, mocno nieoczywistą a funkcjonalną scenografią Bartholomäusa
Martina Kleppka oraz niezwykłą rolą Andrzeja
Kłaka, wcielającego się w Gombrowicza.
1 stycznia 2017 Piotr Półtorak zainicjował
dyrektorski kontrakt. Postawił przed sobą zadanie odbudowania frekwencji (z 33 tysięcy osób
w 2016 do 38 już w roku 2017) i odtworzenia
zwartego i harmonijnego zespołu aktorskiego.
Podczas konferencji prasowej, otwierającej jego
urzędowanie, mówił:
Zdecydowałem się na udział w konkursie z uwagi
na sytuację Teatru Dramatycznego. Spadek widza
oraz repertuar, moim zdaniem, nietrafiony w gusta
publiczności białostockiej i podlaskiej to główne
powody, które doprowadziły do mojej decyzji. […]
Mam nadzieję, że więcej osób zacznie przychodzić
na spektakle: od dzieci, przez młodzież, osoby
dorosłe, aż po osoby starsze. Chciałbym, żeby ten
teatr stał się teatrem rzeczywiście dla wszystkich.
Będziemy starać się oprzeć repertuar na klasyce
i dobrze napisanych dramatach współczesnych.
Teatr Dramatyczny musi się wpisać w pejzaż regionu. Działa tu Białostocki Teatr Lalek, który nie
realizuje spektakli jedynie dla dzieci, mamy również
Teatr Wierszalin. Największym wyzwaniem jest dla

mnie taki dobór repertuaru, by scena duża zaczęła
normalnie funkcjonować. Zależy mi na tym, by
spektakle przyciągały 300–400 osób. […] Zostanie
dogłębnie wyremontowana przestrzeń dla widzów.
Remont przejdą sceny: duża, mała i foyer, teatralne
hole i kasa. W planach jest m.in. wytłumienie małej
sceny od dużej tak, by jednocześnie można było grać
spektakle. Na ostatnim piętrze teatru powstaną też
pokoje gościnne. […] Będziemy [na czas remontu –
K.S.] poszukiwać nowych przestrzeni. […] Mamy
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, scenę w Uniwersyteckim Centrum Kultury, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Białostocki Ośrodek Kultury, Operę i Filharmonię Podlaską. Będę liczyć na
współpracę z tymi placówkami. […] Zamierzam
także kontynuować współpracę z Republikańskim
Teatrem Białoruskiej Dramaturgii z Mińska oraz
Teatrem Narodowym im. M. Eminescu w Kiszyniowie (Mołdawia)44.

Już po półtora roku kierowania teatrem
Półtorak „wypuścił” dziesięć premier, skokowo
poprawiając statystykę widowni (do 66 tysięcy
rok do roku). Wzbogacił zespół o nowe, bardzo
obiecujące twarze (Urszula Szmidt, Dawid Malec,
Marek Cichucki; warto w tym miejscu wspomnieć
jeszcze Patryka Ołdziejewskiego, który, co prawda,
zatrudniony został jeszcze przez dyrektor Dąbrowicz, lecz swój aktorski i muzyczny talent mógł
w pełni zademonstrować dopiero za kadencji
Półtoraka). Zaprosił do współpracy reżyserów
prezentujących najróżniejsze techniki pracy,
stymulując w ten sposób artystyczny rozwój
poszczególnych aktorów i na nowo konsolidując zespół. Ową konsolidację i „drugi oddech”,
który białostocki ensamble osiągnął powrotem
44 Źródło – nagranie z archiwum cyfrowego teatru.
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rans-Atlantyk (2016 rok),
W. Gombrowicz, reż. Jacek
Jabrzyk, scena zbiorowa, fot. Bartek
Warzecha

stabilności, kontrolowanym „dopływem świeżej
aktorskiej krwi” oraz metodycznym doborem
reżyserów, zauważył podczas prób do Opowieści
o zwyczajnym szaleństwie Zelenki, reżyserujący
ten spektakl Grzegorz Chrapkiewicz. W programie do spektaklu wypowiedział się następująco:
Ludzie, z którymi mam okazję pracować przy tej
realizacji są zachwycający warsztatowo i osobowościowo. Są niesłychanie pracowici. Udało mi
się ich porwać do pracy poza wyznaczonymi godzinami prób, co nie zawsze się zdarza. Kiedy idę po
zakończonej próbie pracować samodzielnie albo
odpoczywać w hotelu, oni się spotykają i ćwiczą,
szukają. Przynoszą na kolejną próbę nowe propozycje. Atmosfera wokół tej realizacji jest bardzo
inspirująca. Aktorzy, którzy często ze sobą pracują, znają każdy swój gest, krok czy timbre głosu.
Bardzo mi zależało, żeby ich odczarować, żeby
sięgnęli po coś, czego do tej pory nie dotykali.
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I chyba mi się to udało. Wydaje mi się, że widzowie, którzy często odwiedzają ten teatr i znają ten
zespół, mogą być bardzo zaskoczeni niektórymi
aktorskimi kreacjami”.

Ów kompleks wprowadzonych przez dyrektora Półtoraka działań przyniósł niezwykłe efekty.
Najjaskrawszym na to dowodem było odkrycie
przez Grzegorza Chrapkiewicza pierwszorzędnej
aktorki, grającej dotychczas role drugoplanowe,
Arlety Godziszewskiej. Jak trafnie zauważył Rafał
Górski na łamach „Teatru dla Wszystkich”:
[Ten – K.S.] nieokiełznany huragan emocji […] jest
największym odkryciem i zaskoczeniem teatralnym
minionego sezonu artystycznego w Białymstoku.
[…] Związana jest z białostockim Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki od osiemnastu
lat, dopiero w sezonie artystycznym 2017/2018
miała możliwość pełnowymiarowo zaprezentować

swoje doskonałe umiejętności sceniczne. Stworzonymi przez siebie kreacjami aktorskimi wzbudziła
wśród widzów i reżyserów, z którymi pracowała,
ogromny podziw, zdumienie i uznanie. Sukces
aktorki zaczął się od spektaklu Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Petra Zelenki45.

W dotychczasowym repertuarze każdy
członek zespołu znalazł „swoje pięć minut”.
Na długo w pamięci zostają: oniryczna Balladyna Słowackiego w reżyserii Katarzyny Deszcz,
zaskakująca (gdyż kobieca i mówiona niezwykłej
urody wierszem) Zemsta Fredry w inscenizacji
Henryka Talara46, uroczo awangardowa Śmierć
45 R. Górski, Nieokiełznany huragan emocji,
www.teatrdlawszystkich.eu, [dostęp 30.10.2018 r.].

46 Tak Henryk Talar wypowiadał się w programie do
spektaklu o grających w nim aktorkach: „Zwykle kobiety
w teatrze mają zadanie »partnersko-służebne« wobec
wiodących ról męskich. Zdarza się, ale rzadko, że dane
jest im unieść rolę męską. I zawsze były to aktorskie
sukcesy, czasem artystyczne objawienia. My także pracujemy z nadzieją, że przy tak określonej obsadzie uda
się zyskać kreacje niespodziewane, zaskakujące w dorobku każdej z artystek. Ja jestem przekonany, że wytrawny
białostocki widz, wysłuchawszy i obejrzawszy panie
w Zemście, z satysfakcją będzie mógł powiedzieć: »Ależ
mamy wspaniałe aktorki«. Do premiery jeszcze trochę,
więc delikatnie zasugeruję, że mogą to być prawdziwe
aktorskie perełki. […] Fredro jest arcymistrzem wiersza.
Nie w sprawności technicznej, a w talencie zapisana jest
partytura, i albo wyśpiewa się ją bez fałszu, albo lepiej do
tego nie podchodzić. Dodatkowym smaczkiem estetycznym jest kontrastowanie pięknego wiersza z bylejakością
przedstawianej sprawy. Wzorcowo wykonuje to na przykład Krystyna Kacprowicz-Sokołowska w roli Rejenta
(Kiełbika). W tej pracy jesteśmy jak najdalej od bylejakości, »beknięcia« ulicznego, serialowości. Akcent kładziemy
na dobry aktorski fach, może będziemy obiektem drwin,
że to »stara szkoła«. Niech tam, ale dobra szkoła. Jesteśmy
już po pięćdziesiątej próbie i kiedy słyszę, jak moi aktorzy
»mówią Fredrę« – przypominają mi się najlepsze interpretacje. W sposób satysfakcjonujący wszyscy podłączają do
wielkości Autora swój talent i swoje myślenie. […] Nasi
bohaterowie, nadęci i niezbyt mądrzy, wzbudzają zapewne

w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający
Mikołaja Mikołajczyka, perfekcyjne w swej prostocie Opowieści o zwyczajnym szaleństwie Zelenki,
wyreżyserowane przez Grzegorza Chrapkiewicza,
uroczo pomysłowa i kolorowa Królewna Śnieżka,
przygotowana przez Adama Biernackiego na podstawie baśni braci Grimm, czy wreszcie brawurowo niedzisiejszy Popiełuszko tercetu Szczebiot/
Żukiewicz/Nowara w reżyserii tego ostatniego,
z przejmującą rolą Jakuba Lasoty. Popiełuszko to
także pierwszy w historii sceny przy Elektrycznej
zarejestrowany, w dodatku na żywo, spektakl dla
Teatru Telewizji. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki po latach ponownie stał się wielką
artystyczną rodziną. Perfekcyjnie wypunktował
to od dziesięcioleci współpracujący z białostocką
sceną Andrzej Sadowski, w rozmowie pomieszczonej w programie do spektaklu Leon i Matylda:
Uważam białostocki „Dramat” za jedno z najpiękniejszych miejsc na teatralnej mapie Polski. Jest
to dobrze administrowany teatr, w którym cały
zespół (nie tylko jego część artystyczna!) stanowią
niezwykle życzliwi i zaangażowani w pracę nad
spektaklem ludzie. Czuję się w tym miejscu wprost
znakomicie. Zawsze jestem tu niezwykle ciepło
przyjmowany. […] Wszystkim zależy, by to, co
tworzymy, było jak najlepsze, by nie spoczywać
na celach już osiągniętych, ale wciąż doskonalić,
nie tylko ironiczny uśmiech. Może także politowanie.
Przyjmiemy każdą reakcję ze zrozumieniem, bo to przecież NASZA głupota, NASZE zacietrzewienie. Niechęć
i nienawiść też jest NASZA. Prawdę mówiąc, poszliśmy
dalej… modlimy się o współczucie dla samego siebie.
I wyszło nam, że jednostka, która żyjąc w tym piekiełku
szanuje to miejsce, próbuje zrozumieć współziomków,
prosi o wzajemne utożsamienie się – ta jednostka gotowa
jest zapłacić wysoką cenę. Mądrze i z wielkim talentem
pokazuje to rozdarcie Arleta Godziszewska w roli Papkina.
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powieści o zwyczajnym szaleństwie (2017 rok), P. Zelenka, reż. Grzegorz Chrapkiewicz, na zdj. Arleta
Godziszewska, Łukasz Borkowski, fot. Bartek Warzecha

P

opiełuszko (2017 rok), K. Szczebiot, J.
Żukiewicz, J. Nowara, reż. Jan Nowara, scena
zbiorowa, fot. Bartek Warzecha

szukać i „drążyć”, by to, co zaprezentujemy było
najlepszym, co możemy w danym momencie
naszej zawodowej drogi dać widzowi. Taka atmosfera pracy jest osiągalna tylko w zespołach takich,
jak ten białostocki. Mówiąc szczerze, takie teatry
stanowią w Polsce rzadkość.

Rodzinę tę tworzą, prócz już wspomnianych: ujmująca bijącą ze sceny szczerością
Danuta Bach, potężny posturą i głosem, idealny
do ról bohaterskich Bernard Bania, komiczno-poetyczna Jolanta Borowska, niezwykle dynamiczna i potrafiąca odnaleźć się w każdej roli
Justyna Godlewska-Kruczkowska, przeżywająca
kolejną „aktorską młodość” Krystyna Kacprowicz-Sokołowska, posiadający status niekwestionowanej gwiazdy Krzysztof Ławniczak, energiczna
i demoniczna Agnieszka Możejko-Szekowska,
młodzieńczy Rafał Olszewski, patetyczna i dysponująca wspaniałym głosem Ewa Palińska,
obdarzony nieco diaboliczną siłą komiczną,
sprawdzającą się wspaniale w „cięższym”

repertuarze Sławomir Popławski, przybyła z pobliskiego Wierszalina aktorka z wielkim potencjałem i charyzmą Katarzyna Siergiej, przejmująca
w swej retoryce Jolanta Skorochodzka, posiadający coś z Bustera Keatona Piotr Szekowski,
grający zwykle rolę inspicjenta Jerzy Taborski,
zaskakujący w każdej kreacji „kameleon” Marek
Tyszkiewicz, srebrnowłosy nestor Franciszek
Utko, w niezwykły sposób realistyczna Monika Zaborska.
Zasługi Piotra Półtoraka nie kończą się na
produkowaniu dobrych spektakli. Wznowił on
także, zapoczątkowaną przez Andrzeja Jakimca,
tradycję międzynarodowych festiwali i w 2017
roku zainicjował „Kierunek Wschód”, przybliżający dokonania artystów z Polski oraz jej wschodnich sąsiadów. Kontynuuje także intensywne
podróże „Węgierki” po kraju oraz zagranicy. Przed
obecnym dyrektorem stoi jeszcze jedno ogromne
wyzwanie – odkładany przez poprzedników generalny remont jednego z najpiękniejszych gmachów
teatralnych w Polsce.
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Ludzie
teatru
Martyna Faustyna Zaniewska

Teatr
w społeczeństwie
„Świat jest teatrem, aktorami ludzie” – uznał
kiedyś William Szekspir. Wieki później socjolog
Erving Goffman opisał świat społeczny za pomocą perspektywy dramaturgicznej. Otaczająca
nas rzeczywistość to scena, a każda z naszych
aktywności to rola, którą gramy przed innymi
ludźmi. Przyjmując taką perspektywę, należałoby
uznać teatr za instytucję szczególną. W jej obrębie funkcjonuje rzeczywista scena, na której
aktorzy w trakcie spektakli odgrywają przed
widzami wyuczone role. Teatr to jednak także
miejsce tych metaforycznych relacji teatralnych.
Jak w każdej instytucji, można tu dostrzec
złożone stosunki społeczne, rozgrywające się
między aktorami – uczestnikami Goffmanowskiego „życia codziennego”.
Właśnie dlatego relacjom międzyludzkim poświęcony jest niniejszy rozdział książki.
Funkcjonowanie teatrów zazwyczaj analizowane jest pod kątem działalności artystycznej.
Ocenie poddawana jest aktywność twórcza tych
podmiotów, przygotowywane spektakle czy
realizowane projekty okołoteatralne. Jednakże
równie ciekawe – szczególnie z perspektywy
socjologicznej – są relacje wewnątrz instytucji,
a także te, dotyczące jej otoczenia zewnętrznego.
Teatr – to przede wszystkim sztuka i historia
danego miejsca, ale teatr – to także ludzie.
Podstawą funkcjonowania każdej instytucji
są artyści: aktorzy, reżyserzy, dramaturdzy,
scenarzyści, scenografowie, kostiumolodzy,
kompozytorzy czy choreografowie. Obok
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zespołu aktorskiego w każdej tego typu placówce zatrudnieni są również pracownicy obsługi
sceny, rzemieślnicy teatralni, a także pracownicy
administracyjni. Obok osób zaangażowanych
w codzienne funkcjonowanie instytucji teatr to
także jego otoczenie zewnętrzne. Spośród grona
różnych podmiotów i osób tymi najważniejszymi są widzowie. Bez publiczności spektakle nie
mogłyby się odbywać. Przedstawienia powstają
po to, aby artyści mogli zagrać je przed miłośnikami Melpomeny. Tę dwukierunkową zależność
można uznać za jedną z kluczowych relacji,
z perspektywy funkcjonowania teatru w danej
zbiorowości. Otoczenie teatru stanowią także
mecenasi, partnerzy oraz instytucje nadzorujące,
w tym organizator. Jak również krytycy teatralni
oraz recenzenci. To przede wszystkim te osoby
kształtują opinie potencjalnych widzów na
temat spektakli.
Społeczną rolę teatru opisywał już Arystoteles, jednak rozwój tej dyscypliny nastąpił
dopiero w okresie powojennym, głównie za
sprawą takich myślicieli, jak m.in. Georges
Gurvitch czy Jean Duvignaud. Socjologia
teatru zajmuje się zarówno badaniem opinii
widzów, jak i samych przedstawień, ale także
zespołów aktorskich i zachodzących w nich
relacji społecznych. Ważną gałęzią jest także
badanie funkcji społecznych teatru w różnych
społecznościach1. Teatr może pełnić rolę
komentatora zjawisk społecznych, ale także
spełniać funkcję poznawczą. Sztuka teatralna,
w zależności od gatunku i podejmowanej
tematyki, może edukować, ale także bawić
1 G. Gurvitchs Socjologia teatru, za: T. Pyzik,
E. Udalska, W kręgu socjologii teatru na świecie,
Wrocław 1987, s. 38-39.

i dawać chwile wytchnienia od problemów
otaczającej rzeczywistości.
Teatr może być ujmowany zarówno jako
swoisty organizm społeczny, ale także jako
przedmiot bezpośredniego odbicia stosunków społecznych. Jak słusznie zauważał Jean
Duvignaud, „teatr jest przeto czymś więcej
niż teatrem. Jest sztuką. Jest to jednak sztuka
zakorzeniona najbardziej ze wszystkich sztuk,
zaangażowana w żywy nurt zbiorowego
doświadczenia, najbardziej czuła na wstrząsy,
jakie targają życiem społecznym, będącym
w permanentnym stanie rewolucji, wrażliwa na
żmudne postępy wolności, która bądź posuwa
się mozolnie naprzód, na poły zdławiona przeciwnościami i przeszkodami nie do pokonania,
bądź dokonuje nagłych, gwałtownych skoków.
Teatr jest zjawiskiem społecznym”2.
Georges Gurvitch dopytywał: „Czyż teatr
nie jest społeczną manifestacją? Odtwarza on
niewątpliwie jakąś społeczną sytuację, jakiś splot
społecznych okoliczności, a sam w sobie stanowi
określony wycinek życia społecznego, w którym
aktorzy łączą się w pewną całość. Idziemy do
teatru po to, żeby przeżyć określone społeczne
sytuacje, czasem zbyt przygniatające, i by uwolnić
się od ich presji; albo wprost przeciwnie – usiłujemy w teatrze przedłużyć trwanie radosnych
emocji, które przeżyliśmy, lecz zaczynają znikać.
I właśnie w teatrze odnajdujemy pewną ilość
nowych sytuacji społecznych, gdy nurtują nas
problemy rzeczywistego życia społecznego”3.
Teatr można uznać za swoisty fenomen. Pomimo
2 J. Duvignaud, Dwa fragmenty. Wstęp. Praktyka społeczna
teatru, „Dialog” 1971, nr 12, s. 118.
3 G. Gurvitch, Socjologia teatru, za: T. Pyzik, E. Udalska,
dz. cyt., s. 35.

przemian historycznych i pokoleniowych, ale
także technologicznych, ten rodzaj sztuki cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem odbiorców.
Teatr kreuje nowe zjawiska w świecie kultury,
ale także odpowiada na bieżące potrzeby widzów.
Z perspektywy socjologa teatr – to przede wszystkim zwierciadło, dzięki któremu można przyjrzeć
się złożonym i wzbudzającym zaciekawienie
badacza relacjom społecznym.

Aktorstwo
– zawód nietypowy
Spośród wielu pracowników instytucji
teatralnych tę najważniejszą funkcję pełnią aktorzy. Bez ich talentów i praktycznych umiejętności nie mogłyby się odbywać kluczowe teatralne
wydarzenia – spektakle. Zdaniem socjologów
teatru, przez wiele lat w społeczeństwie polskim
utrzymywał się jednak negatywny stereotyp
tego zawodu, a także uprzedzenia względem tej
grupy. Jak podkreślał Józef Kremer, dysonans
poznawczy mogły powodować role grane na
scenie a zachowania aktora w rzeczywistości.
Przez wiele lat wpływ na ocenę zawodu miały
warunki jego wykonywania, a więc wspólna praca
przedstawicieli różnych płci, będąca niegdyś
czymś wyjątkowym. Podobnie, jak godziny pracy
aktorów – zazwyczaj wieczorne, a nie jak w przypadku tradycyjnych zawodów – poranne. Inność
upatrywana była także w odmiennym systemie
wartości. Aktorstwo bywało postrzegane jako
zaspokajanie własnych satysfakcji czy potrzeby
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podobania się innym. Gra, oznaczająca w innych
językach także zabawę, nie była przez społeczeństwo traktowana jako prawdziwa praca. Źródła
uprzedzeń miały więc podłoże socjologiczne
oraz psychologiczne4.
Sytuacja aktorów zmieniała się na przestrzeni wieków: od względnie dobrej pozycji aktorów
za czasów stanisławowskich, poprzez obniżenie
prestiżu w okresie powstawania licznych teatrów
wędrownych, przez okres po powstaniu listopadowym – kiedy rosła rola teatru w życiu narodu
w związku z represjami zaborców, aż do odzyskania niepodległości, kiedy to zawód aktora ponownie odzyskał estymę i znaczenie
w społeczeństwie5.
Przed 1918 rokiem jedynie Warszawa,
Kraków, Lwów, Poznań, Łódź oraz Wilno miały
instytucje o trwałych podstawach finansowych.
W sezonie artystycznym 1938/1939 działały już
trzydzieści dwie sceny dramatyczne. W okresie
dwudziestolecia międzywojennego następowała
znacząca zmiana pozycji społecznej aktorów,
ponieważ 29 października 1918 roku powstał
Związek Artystów Scen Polskich. Była to
pierwsza organizacja skupiająca zawodowych
aktorów z całej Polski, która zapewniła integrację tego środowiska. ZASP dbał także o to, aby
w zawodzie tym pracowały osoby posiadające
choćby minimum umiejętności praktycznych
oraz niezbędną wiedzę teoretyczną o teatrze
i historii literatury6.
4 J. Kremer: Kilka słów o Schillerze, „Dziewicy Orleańskiej”
i wystawieniu jej w teatrze krakowskim, w: Tenże, Dzieła,
t. 12, Warszawa 1879, s. 440-441, za: Z. Wilski, Aktor
w społeczeństwie: szkice o kondycji aktora w Polsce, Wrocław
1990, s. 118-119.
5 Tamże, s. 115.

6 Tamże, s. 102-104.
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Poprawa opinii na temat środowiska
aktorskiego związana była więc przede
wszystkim z profesjonalizacją tego zawodu,
m.in. w związku z powstaniem w okresie
międzywojennym wyższych szkół aktorskich.
Popularność i uznanie aktorzy zyskali także
dzięki rozwojowi kina, a w kolejnych latach
– telewizji.7. Dzisiaj aktorstwo to zawód
szanowany, ale wokół którego także funkcjonuje wiele mitów. Profesja ta może wydawać
się lekką i przyjemną, jednak obserwacje
pracy aktorów, a szczególnie rozmowy z nimi,
zdecydowanie przeczą takim potocznym uproszczeniom. Bycie aktorką i aktorem wymaga
nie tylko talentu, ale przede wszystkim pracowitości i ogromnego zaangażowania w wykonywany zawód. To zajęcie, które angażuje
artystów rano i wieczorem w trakcie prób,
ale przede wszystkim w weekendy. Jak przyznają sami pracownicy, nie jest to zajęcie,
które łatwo oddzielić od życia prywatnego.
Nie jest to także zawód łatwy do pogodzenia
z życiem rodzinnym.
Sami aktorzy jednak podkreślają, że
pomimo wielu trudów i wyrzeczeń, jakie niesie
za sobą wykonywanie tego zawodu, kochają oni
swoją pracę i doceniają fakt, że mogą wykonywać
zajęcie, o którym wiele osób może tylko marzyć.
Aktorstwo to nie tylko profesja, która wymaga
ciągłego rozwoju i doskonalenia własnego
warsztatu, ale to także określony sposób życia.
Zajęcie, które wymusza poświęcenie, ale finalnie daje satysfakcję związaną z pracą na scenie
i pozytywnym odbiorem ze strony widzów.
7 M. Burdowicz-Nowicka, Rozprawy z socjologii teatru,
Wrocław 1971, s. 77.

Aktorzy
teatralnej
rzeczywistości
Teatr jest instytucją kojarzoną głównie ze
sceną i z tym, co artystyczne. Teatr – to jednak
także złożone stosunki wewnątrz instytucji: codzienne zależności pracownicze, relacje między

P

aktorami a twórcami spektakli czy aktorami a widzami. Obecnie w Teatrze Dramatycznym im.
Aleksandra Węgierki w Białymstoku pracują 73
osoby, będące przedstawicielami różnych profesji.
Najważniejszą grupę stanowi zespół artystyczny: aktorzy oraz inspicjent, którzy podlegają
bezpośrednio Dyrektorowi Teatru. Liczną grupę
stanowią pracownicy Działu Technicznego,
zajmujący się przygotowywaniem spektakli oraz
ich obsługą. Zatrudnieni są tu: brygadziści sceny,
montażyści dekoracji, elektrycy-oświetleniowcy,

racownicy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przy okazji jubileuszu 60-lecia funkcjonowania
instytucji (2004 rok), fot. ze zbiorów Archiwum Artystycznego Teatru Dramatycznego
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akustycy, rekwizytorka, garderobiana. W ramach
tej komórki organizacyjnej działają także pracownie krawieckie, pracownia plastyczna, pracownia fryzjersko-perukarska, pracownia stolarska,
szewska, pralnia-farbiarnia oraz pracownicy
zajmujący się magazynem i zaopatrzeniem.
W teatrze funkcjonują również działy i pracownicy zajmujący się sprawami organizacyjnymi:
kwestiami finansowymi i księgowymi, kadrowymi,
koordynacją pracy artystycznej, administracją,
sprzedażą i organizacją widowni, edukacją, promocją oraz pozyskiwaniem funduszy.
Teatr inaczej jest postrzegany z perspektywy
artystów, a inaczej widzą go pracownicy obsługi
sceny czy administracji. Jeszcze inne spojrzenie na
ten rodzaj instytucji mają widzowie, teatrolodzy
czy praktycy teatralni, jak np. pedagodzy teatru.
Różnorodny charakter pracy poszczególnych
grup zawodowych może powodować sytuacje
konfliktowe, wynikające z braku wzajemnego
zrozumienia. Innej wiedzy, umiejętności i zaangażowania wymaga praca na scenie czy praca
osób obsługujących spektakle od strony technicznej, a jeszcze inne wymagania stoją przed
pracownikami administracyjnymi.
Także w obrębie poszczególnych grup
zawodowych napotykamy różnorodne relacje
społeczne: zarówno współpracę i koleżeństwo,
ale także rywalizację i konflikty. Będąc widzami, oglądamy efekt finalny pracy teatralnych
rzemieślników i artystów. Dojście do tego
etapu wymaga jednak wielu, wspomnianych
wcześniej, wyrzeczeń, ale także pracy: zarówno
tej indywidualnej, jak i grupowej. Jak słusznie
zauważył Andrzej Hausbrandt: „Machina teatru
w toku pracy doprowadza do zatarcia granic między rzemiosłem a sztuką, twórcami a technikami,
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przekształcając cały zespół w zunifikowaną
funkcjonalnie grupę. Wszyscy odpowiadają tu
równocześnie i równolegle za kształt przedstawienia, a najsłabsze ogniwo – i w tym wypadku
– świadczy o sile całego łańcucha”8.
Zespół teatralny jako zbiorowość społeczna może stanowić ciekawy materiał do analizy
socjologicznej. Pełne zbadanie i przeanalizowanie
stosunków panujących w danej grupie zawodowej,
a także relacji między poszczególnymi podmiotami życia teatralnego, wymaga odrębnej i znacznie
bardziej dogłębnej analizy. Z rozmów przeprowadzonych z pracownikami wyłania się wniosek,
iż teatr to miejsce szczególne. Praca w tego typu
miejscu wymaga oddania i pełnego zaangażowania ze strony pracowników. Elementem niezbędnym, który może przyczynić się do sukcesu danej
instytucji, a w przypadku jego braku – do porażek,
jest współpraca. Teatr to praca zbiorowa.

Aktorzy
i widzowie
Teatr nie istniałby bez artystów, ale nie ma
go także bez widzów – wspomnianej już, jednej
z najważniejszych relacji, będącej warunkiem
istnienia tego rodzaju sztuki. Tomasz Karwacki
nazwał ten związek dialogiem, rozumianym jako
spotkanie nadawcy i odbiorcy. Jego zdaniem
„o teatrze stanowi więc spotkanie dwóch osób,
spotkanie udane, podczas którego dochodzi do
8 A. Hausbrandt, Teatr w społeczeństwie, Warszawa 1983,
s. 64.

wzajemnego »obdarowania« się sobą. Mówienie
o teatrze (nie o miejscu, budynku, w którym
się bywa lub bywało, lecz w znaczeniu teatralności, fenomenu znajdującego się w stanie
ustawicznego stawania się) możliwe jest wtedy,
gdy ten pierwszorzędny warunek zostaje spełniony. Muszą być rozdane role: nadawcy,
odbiorcy, i ustanowione między nimi relacje
(dzielenie wyodrębnionego miejsca, np. sali,
na scenę i widownię nie decyduje jeszcze
o fakcie zaistnienia teatru, bowiem nie warunki zewnętrzne, lecz ludzie stwarzają »teatr« –
świadomie lub też nie), jak również zbiór reguł,
zasad, do których przestrzegania się zobowiązują.
Nadawca-aktor powinien być na tyle wiarygodny,
by przekazywana (przedstawiana) informacja
dla odbiorcy-widza nie budziła podejrzeń
o fałsz czy sztuczność. Aktor-nadawca nie może
ryzykować lekceważenia widza, gdyż dezaprobata
bądź aplauz rozstrzygają o sensie jego działań”9.
To widzowie decydują o sukcesie lub porażce
danego przedstawienia. Od ich opinii, przekazywanej rodzinie, znajomym, bywa uzależnione
zainteresowanie daną sztuką ze strony innych
odbiorców. W środowisku teatralnym używa
się sformułowania, iż o sukcesie danego przedstawienia decydują właśnie widzowie: „głosują
biletami” lub „głosują nogami”.
Publiczność teatralna dzieli się na osoby,
które oglądają spektakle regularnie, jak i na
osoby, które sporadycznie wybierają ofertę
danej instytucji. Osobną grupę stanowią ci,
którzy w ogóle nie decydują się na obejrzenie
przedstawień na danej scenie – a więc widzowie
9 T. Karwacki, Przestrzenie codzienności: obrzęd i teatr,
w: Teatr wielki, mniejszy i codzienny: studia, pod red.
P. Kowalskiego, Opole 2002, s. 48-49.

potencjalni. Jak zauważył Andrzej Hausbrandt,
aby zrozumieć teatr, niezbędne jest obcowanie
i choćby minimalna znajomość innych dziedzin
sztuki, takich jak: filozofia, historia, psychologia
czy socjologia.10 Teatr powinien być miejscem
poszukiwania refleksji, a nie gwarancją otrzymania gotowych odpowiedzi, na nurtujące odbiorców problemy.
Widzowie różnią się jednak zarówno przygotowaniem do odbioru przedstawień, jak i potrzebami związanymi z odbiorem teatralnego
dzieła. Budowa świadomej i dojrzałej publiczności
to proces długotrwały. Aby mógł się ziścić, nie
wystarczy tylko tworzenie spektakli. Niezwykle
ważne są przede wszystkim działania edukacyjne
i oferta zachęcająca najmłodszych widzów do
wizyt w teatrze. Ponadto niezwykle istotne
są rozmowy o teatrze: dyskusje i spotkania
z artystami (twórcami oraz aktorami tworzącymi dane dzieło sceniczne) oraz inne działania
zachęcające widzów nie tylko do biernego oglądania przedstawień, ale także aktywnego współtworzenia teatralnej rzeczywistości.
Niezwykle ważnymi zagadnieniami z perspektywy socjologii teatru są badania publiczności, analiza zagadnień związanych z odbiorem
przedstawień, a więc teatr widziany z perspektywy widza. W sezonie artystycznym 2017/2018
aktorzy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra
Węgierki w Białymstoku zagrali 292 spektakle,
które obejrzało 62 609 osób. W poprzednim
sezonie 332 spektakle zobaczyło 54 516 widzów.
Liczba osób, które zdecydowały się obejrzeć
przedstawienia – wzrosła. Z przeprowadzonego badania na temat oceny teatru wynika,
10 A. Hausbrandt, dz. cyt., Warszawa 1983, s. 86.
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T

ablica upamiętniająca powstanie teatru,
fot. Ewa Krajewska

iż odwiedzający tę konkretną placówkę, wie
dzę o spektaklach czerpią dzisiaj głównie
ze strony internetowej teatru oraz mediów
społecznościowych. Ważnym i wciąż jednym
z najistotniejszych kanałów pozyskiwania
informacji na temat oferty instytucji są opinie przekazywane przez rodzinę i znajomych,
a więc relacje innych widzów z wyjścia do teatru
oraz ich refleksje po obejrzeniu danej sztuki11.
Widzowie Teatru Dramatycznego, którzy
zdecydowali się wziąć udział w badaniu, do
11 M.F. Zaniewska, Opinie widzów na temat Teatru
Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,
Łódź 2018, s. 19.
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najchętniej oglądanych spektakli zaliczyli klasyczne komedie i dramaty, a także dzieła współczesnej
dramaturgii oraz farsy. W wypowiedziach podkreślali, że lubią oglądać przedstawienia kostiumowe oraz klasykę, ale w tradycyjnej formie.
Spośród innych propozycji repertuarowych
wyróżniali spektakle z humorem, lekkie, przy
okazji których mogą zapomnieć o trudach
codziennego życia. W wypowiedziach pojawiła
się chęć uczestnictwa w przedstawieniach
interaktywnych, w których mogą być nie tylko
biernymi odbiorcami, ale czynnymi uczestnikami
dzieła kreowanego przez aktorów na scenie12.
12 Tamże, s. 24-25.

Potrzeby i oczekiwania widzów są niezwykle różnorodne. Aby stworzyć naukowe typologie widzów Teatru Dramatycznego, konieczne
byłoby przeprowadzenie pogłębionego badania.
Jego wynik ukazywałby m.in. motywacje dotyczące chęci wyjścia do teatru, szczegółową
ocenę prezentowanych tu spektakli, a także
oczekiwania odnośnie przyszłych propozycji
repertuarowych. Powyższe zagadnienia mogą
stanowić ciekawy przedmiot analizy np. dla
socjologów kultury i stać się ważnym wkładem
w rozwój białostockiej instytucji.

Teatr we
wspomnieniach
Teatr Miejski nie powstałby, gdyby nie
ludzie. W holu budynku zawieszona jest tablica, która informuje o wkładzie przedwojennych mieszkańców w budowę tego miejsca.
Stworzenie w Białymstoku profesjonalnej
sceny nie byłoby możliwe bez współpracy
władz miejskich, wojewódzkich oraz aktywności samych białostoczan. Jesteśmy im
winni pamięć oraz wdzięczność za wkład
w rozwój przedwojennej białostockiej kultury.
Ważne miejsce w zbiorowej pamięci
teatralnej społeczności zajmują osoby, które
niegdyś pracowały w Teatrze Dramatycznym.
Z należytym szacunkiem wspomina się ludzi,
którzy na przestrzeni lat tworzyli to miejsce,
a którzy odeszli już na zasłużone emerytury lub,
niestety, już nie żyją. Opowieści o pracownikach,

którzy mieli znaczący udział w rozwoju instytucji,
przekazywane są kolejnym pokoleniom. Osoby te
żyją we wspomnieniach i anegdotach z teatralnej
przeszłości.
Dzisiejszy Teatr Dramatyczny nie mógłby
się zaś rozwijać, gdyby nie zaangażowanie współczesnych białostoczan. To właśnie osobom obecnie współtworzącym to miejsce poświęcona jest
niniejsza część książki. Na kolejnych stronach
znajdziecie Państwo rozmowy z osobami, dla których teatr to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja i swoisty styl życia. Teatr zostanie tu
ukazany poprzez opinie i odczucia obecnych
pracowników, a także tych, którzy chociaż dzisiaj
są na emeryturze, przez wiele lat tworzyli historię
tego miejsca. Będą to zarówno artyści – aktorki
i aktorzy, pracownicy obsługi sceny i rzemieślnicy
teatralni – mistrzowie w swoich zawodach,
a także przedstawicielka działu administracyjnego
teatru – przez wiele lat zajmująca się współpracą
z widzami.
Wspomnienia i refleksje, najbardziej wzruszające, ale i zabawne momenty, motywacje
związane z podjęciem decyzji o pracy w teatrze,
opinie na temat relacji między pracownikami
– to tylko niektóre z wątków poruszonych
w rozmowach, z jakże różnymi, ale niezwykle ciekawymi postaciami białostockiego
Teatru Dramatycznego. Dziękuję wszystkim
rozmówcom za to, że zgodzili się opowiedzieć
o doświadczeniach związanych z pracą w teatrze,
przywołać swoje wspomnienia, a także uchylić
rąbka tajemnicy na temat funkcjonowania
społecznej struktury tego niezwykle fascynującego miejsca.
Oto ludzie teatru:
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fot. Bartek Warzecha

Krystyna
Kacprowicz-Sokołowska
Aktorka

Lubię teatr artystyczny
Od wielu lat jesteś częścią zespołu Teatru
Dramatycznego. Jakie to uczucie pracować tu?
Być częścią historii tego miejsca?
Muszę przyznać, że chyba mam dość mieszane
uczucia co do mojej pracy w teatrze. Określiłabym
te odczucia jako słodko-gorzkie. Mam wrażenie, że kiedyś byłam zdecydowanie większą
entuzjastką teatru jako sztuki. Oczywiście
skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie jest
mi tutaj dobrze. Jest. Co prawda jestem już
przed emeryturą, ale czuję się dobrze w tym
miejscu, w którym aktualnie jestem. A jeśli
chodzi o moją teatralną przeszłość, to była
pełna zarówno wzlotów, jak i upadków. Praca
w instytucji artystycznej jest niezwykle ciężka.
Uważam także, że kobiety mają zdecydowanie
trudniej w zawodzie, który sobie wybrałam. Ale
mimo tych zastrzeżeń, myślę, że dzisiaj i tak jest
znacznie lepiej, niż to bywało kiedyś.
Więc jak to się stało, że zostałaś aktorką?
Prawdę powiedziawszy nie miałam w planach
zostania aktorką. Nigdy o tym nie marzyłam, ale
jednocześnie od dziecka byłam związana ze sceną.
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Uwielbiałam tańczyć, a szczególnie pasjonował mnie balet. Jako dziecko bardzo chętnie
uczęszczałam na zajęcia baletowe. Potem
tańczyłam w „Kurpiach Zielonych”. Kiedy
kończyłam szkołę średnią, chyba nie do końca
wiedziałam, co tak naprawdę chciałabym robić
w życiu. Traf chciał, że właśnie akurat wtedy
otwierano w Białymstoku szkołę teatralną.
Pomyślałam sobie, że może warto spróbować.
Złożyłam dokumenty, udałam się na egzamin,
i udało się.
Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w teatrze?
Tak, oczywiście. Dokładnie pamiętam swój pierwszy dzień pracy w teatrze. W tamtym okresie
zespół artystyczny był znacznie bardziej liczny.
Samych kobiet było więcej niż teraz, a miałyśmy
do dyspozycji tylko jedną garderobę – nr 2.
W tym jednym pomieszczeniu były ulokowane
wszystkie aktorki, zarówno te starsze, jak i te
młodsze. Pamiętam, że te doświadczone artystki
nie były miłe dla nas – dziewczyn, które dopiero stawiały pierwsze kroki na teatralnej scenie.
Ale mimo wszystko wspominam ten dzień
miło. Głównie dzięki niezwykle kulturalnemu
i miłemu przyjęciu ze strony kolegów z zespołu.
Kiedy weszłam do świetlicy – a znajdowała się
ona dokładnie w tym samym miejscu, co dzisiaj
– przywitało mnie około dwudziestu aktorów.
Każdy z nich podszedł do mnie, pocałował
w rękę i przedstawił się. Niestety, nie byłam
w stanie od razu zapamiętać tych wszystkich
imion i nazwisk. Pamiętam, że zachowanie kolegów zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie.
To było niezwykle miłe, kulturalne i prawdziwie koleżeńskie powitanie.

D

orota Radomska, Krystyna Kacprowicz-Sokołowska i Danuta Bach w spektaklu
Misterium o Męce, Misterium o Zmartwychwstaniu w reż. Jana Skotnickiego (1991 rok),
fot. ze zbiorów Archiwum Artystycznego Teatru Dramatycznego
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Czy pamiętasz swoją pierwszą premierę?
Emocje związane z tym wydarzeniem?

teraz, a więc chociażby Zemsta czy Śmierć w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający.

Tak. Doskonale pamiętam zarówno przygotowania, czas prób, jak i samą premierę. To był
spektakl Prometeusz Jerzego Andrzejewskiego,
który reżyserował Jacek Andrucki. Grałam tam
Afrodytę i pamiętam, że bardzo przeżywałam
zadanie aktorskie, które mi powierzono. Po latach wydaje mi się to niezwykle zabawne, ale
zdarzało mi się spacerować po ulicy czy po
parku i głośno recytować fragmenty scenariusza. Muszę przyznać, że nie miałam wówczas
aż tak dużo tekstu do nauczenia się. Emocje
związane z pierwszymi próbami, z pierwszym
przedstawieniem były jednak niezwykle duże
i pewnie stąd brało się to moje zaangażowanie
i praca nad rolą nawet poza siedzibą teatru.
To, co jest dla mnie osobiście niezwykle ważne,
odnośnie tego konkretnego spektaklu, to fakt,
że grało w nim bardzo dużo młodych aktorów.
Z częścią z tych osób znamy się do dzisiaj
i utrzymujemy kontakty.

Ale w trakcie swojej zawodowej pracy, chyba
jednak musiały być role, których granie sprawiało Ci większą lub mniejszą przyjemność...

Które z ról zagranych na scenach Teatru
Dramatycznego są Ci najbliższe?
Przyznam, że nie mam takich ról, które mogłabym uznać za najważniejsze czy najbliższe
memu sercu. Ale myślę, że to wynika z mojej
życiowej filozofii. Staram się żyć daną chwilą,
w pełni korzystać z tego, co jest tu i teraz. Nie
lubię rozpamiętywać przeszłości, ale też staram
się za bardzo nie zastanawiać nad tym, co może
przynieść przyszłość. Tak naprawdę nikt z nas
nie jest w stanie jej przewidzieć. I chyba właśnie
dlatego najbliższe są mi te spektakle, które gram
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Skoro jednak mam sięgnąć pamięcią w przeszłość, to jako jedno z ważniejszych przedstawień wskazałabym Kandyda, czyli optymizm.
To był spektakl, który reżyserował Krzysztof
Orzechowski, prywatnie mąż Anny Dymnej.
Premiera tej sztuki odbyła się w 1994 roku,
a ja grałam tam rolę Margrabiny. Rzeczywiście, uwielbiałam grać w Kandydzie, bo miałam
tam okazję także i tańczyć, i śpiewać. Myślę,
że chyba mogłabym uznać tę rolę za jedną
z moich najlepszych.
A czy utkwiła Ci w pamięci praca z którymś
z reżyserów?
Nie jestem pewna, czy mogłabym wskazać
jakiegoś konkretnego reżysera jako tego ulubionego. To, co bardzo sobie cenię, to praca
z ludźmi, którzy są artystami. Bardzo miło
wspominam pracę z Piotrem Tomaszukiem,
a także z Julią Wernio. W moim odczuciu teatr
na miarę XXI wieku tworzył Andrzej Jakimiec.
Lubiłam wyreżyserowane przez niego Wesele.
Muzykę do tego spektaklu napisał Tadeusz
Woźniak. Grałam tam Marysię, i to też była
jedna z moich udanych ról. A jeśli chodzi
o młodych reżyserów, to dobrze pracowało
mi się z Piotrem Ziniewiczem, ponieważ
robił spektakle nieoczywiste i niedopowiedziane. Miałam przyjemność zagrać u niego

w przedstawieniu Gułag, a wcześniej wyreżyserował on u nas Wiśniowy sad. To reżyser, którego
bardzo miło wspominam. Lubiłam także teatr
Piotra Dąbrowskiego. Tworzone przez niego
sztuki były lepsze, gorsze, ale zawsze jakieś.
Nie przechodziło się obok nich obojętnie.
Czy w związku z tym jest spektakl, który mogłabyś określić jako najważniejszy?
Nie, chyba nie potrafię wskazać jednego konkretnego. Dla mnie wszystkie spektakle, w których
brałam udział, i wszystkie grane role są tak
samo ważne.
A czy masz jakieś wymarzone role?
Kiedy byłam młoda, marzyłam o tym, żeby zagrać
Katarzynę w Poskromieniu złośnicy. W tej chwili
nie jestem już w odpowiednim wieku. Teraz bardziej skupiam się na tym, żeby móc pracować
z dobrymi reżyserami i grać role, dzięki którym,
po prostu, będę mogła rozwinąć swój warsztat
i pokazać go na scenie.
A czy pamiętasz najbardziej wzruszający
moment w swojej pracy?
Tak, był taki jeden niezwykle ważny dla mnie
moment. Związany jest on ze spektaklem
Z życia mrówek, w którym grałam razem ze
Sławkiem Popławskim. W scenografii do tego
przedstawienia wykorzystany został portret
dwojga ludzi. Było to takie starodawne zdjęcie
mężczyzny i kobiety. I był to portret moich
dziadków – rodziców mojej mamy. Kiedy mama przyszła na premierę i zobaczyła to zdjęcie,

rozpłakała się ze wzruszenia. To było niezwykłe
przeżycie i dla niej, i dla mnie.
Najśmieszniejsze zdarzenie na scenie?
Za każdym razem, kiedy ktoś pyta mnie o zabawne sytuacje w pracy, ze zdziwieniem przyznaję,
że chyba omijały mnie tego typu zdarzenia.
Ale w naszym zespole są koleżanki, którym
z kolei niezwykle często przytrafiały się jakieś
śmieszne sytuacje. Jola Skorochodzka wyszła
kiedyś na scenę z biustonoszem przyczepionym
do sukienki. Patrzyliśmy na nią i, naprawdę,
z ogromnym trudem powstrzymywaliśmy się
od śmiechu. Ale mnie jakoś nie zdarzały się takie
akcje. Pamiętam tylko jedną sytuację w spektaklu
Krakowiacy i Górale. Staliśmy w trakcie przedstawienia w kulisie, przygotowani do wyjścia
na scenę do tańca, a po drugiej strony sceny
stała pozostała część zespołu. I tak w spokoju
czekaliśmy tam, obserwując, jak nasi koledzy
wychodzą na scenę i tańczą. Po paru chwilach
zaczęliśmy szeptać do siebie: „Dlaczego oni
tańczą, a my nie?” Zupełnie nie pamiętam, co
się wtedy stało i jak to było możliwe, ale zamiast
wejść w odpowiednim momencie na scenę,
zagapiliśmy się i jeszcze zastanawialiśmy się,
dlaczego nasi koledzy już tańczą.
Wspomniałaś, że czas pracy w teatrze był
słodko-gorzki. Czy miałaś jakieś chwile
zniechęcenia, zwątpienia?
Tak, miałam takie chwile. Niestety, ale z pracą
w teatrze związana jest pewna stygmatyzacja.
Jeśli na początku swojej pracy zaprezentujesz
się z tej dobrej strony, to zostaniesz uznany za
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dobrego aktora. Jeśli nie, to choćbyś nie wiadomo jak był zdolny, będziesz to musiał udowadniać wszystkim dookoła. W takich sytuacjach
zazwyczaj potrzebny jest jakiś przełom zawodowy, rola, która pozwoli takiej osobie
zabłyszczeć na scenie. Absolwenci studiów
aktorskich to przecież ludzie utalentowani.
To, czy odnajdziesz się potem w tym zawodzie,
czy też nie, zależy od szczęścia, od tego, czy
reżyser zaprosi cię do spektaklu, jaką rolę otrzymasz. Mnie te ciekawe role zaczęły trafiać się
w późniejszym okresie mojej pracy. Właściwie
to mogę przyznać, że dopiero wtedy otrzymywałam nieco ważniejsze angaże aktorskie.
Ale kiedy już otrzymywałam możliwość zagrania w jakimś przedstawieniu, wtedy okazywało
się, że potrafię to robić. Całkiem niedawno
spotkałam koleżankę z pracy, która ucałowała
mnie, wyściskała i powiedziała, że kiedy widzi
mnie w Śmierci w Wenecji... czy w Zemście, to
śmie twierdzić, że jestem najlepszą aktorką tego
teatru. I muszę przyznać, że jest to niezwykle
miłe i istotne. Cieszę się, że te moje dzisiejsze
kreacje doceniają ludzie, z którymi znamy się od
dawna. A właśnie teraz, po latach, mają szansę
odkrywać mnie na nowo.
Czy teraz – wiedząc, jak wygląda praca
aktorki – ponownie zdecydowałabyś się
nią zostać?
Wspomniałam na początku naszej rozmowy, że
w teatrze jest ciężko przede wszystkim kobietom.
Kiedyś Piotr Fronczewski, który ma dwie córki,
zapytany o to, czy zostaną one aktorkami, odpowiedział, że nigdy w życiu by na to nie pozwolił, ponieważ aktorka sama nie da sobie rady
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rystyna Kacprowicz-Sokołowska w spektaklu Moralność
pani Dulskiej w reż. Waldemara Śmigasiewicza (2001 rok),
fot. Piotr Sawicki

w teatrze. Kobieta w takiej instytucji musi
być w jakimś układzie: albo z reżyserem,
albo dyrektorem musi być jej mąż czy brat,
ewentualnie powinna pochodzić z rodziny
aktorskiej. Takim aktorkom jest zdecydowanie
łatwiej. Przyznaję, że to dla nas bardzo ciężki
zawód, chociażby z takiego powodu, że jest
bardzo mało ról kobiecych. Większość z nich
była i jest pisana dla mężczyzn. Kiedy kończyłam studia, to teatry stały otworem i wydawało
mi się, że zawód ten jest niezwykle szanowany.
Ludzie przychodzili do teatru ubrani elegancko,
odświętnie. A kiedy patrzę na dzisiejszy teatr,
obserwuję widzów i ich zachowania, to momentami zastanawiam się, po co my to wszystko
robimy i dla kogo...
Co, Twoim zdaniem, wpływa na taką zmianę
podejścia do zawodu aktora i, ogólnie, teatru?
Być może to jest kwestia wychowania dzisiejszego społeczeństwa, a właściwie jego braku.
Przeżyliśmy ostatnio niezwykle nieprzyjemną
sytuację w Stalowej Woli, na spektaklu dla młodzieży. Dzieci pojawiły się na sali w kurtkach,
z jedzeniem, jakby przyszły do kina. A przypomnę tylko, że kiedyś i w kinie ani nie jadło się,
ani nie piło. Teatr traktuje się jak wyjście do kina
i obejrzenie filmu, a przecież to zupełnie co
innego! Myślę, że dopóki nie zaczniemy już od
maleńkości edukować najmłodszych widzów
do tego, że wyjście do teatru jest czymś wyjątkowym, że warto ubrać się wtedy odświętnie, bo to
jednak świątynia sztuki, a przede wszystkim, że
wypada zachowywać się kulturalnie i elegancko,
to nie poprawi się sytuacja i miejsce teatru we
współczesnym świecie.

Czy to nie jest tak, że teatr przegrywa dzisiaj
właśnie z kinem, z innego rodzaju rozrywką?
Tak, zdecydowanie tak. Ale najgorsze jest to,
że ta dzisiejsza rozrywka jest na bardzo niskim
poziomie. To dotyczy także ogólnie mass
mediów, Internetu. Wydaje mi się, że kiedyś
tak nie było. Chociaż przypominam sobie, że
moja mama także zawsze mówiła, że „kiedyś
było inaczej”, więc może ta zmiana opinii na
temat obecnej rzeczywistości przychodzi wraz
z wiekiem. Niezależnie od tego uważam, że
już od najmłodszych lat należy uczyć dzieci
kultury. I te starsze, i te młodsze chodzą na
zajęcia teatralne, uczą się o teatrze, opowiada
im się o nim, a mimo wszystko one nie wiedzą,
jak się zachować w teatrze i w trakcie spektaklu. To smutne. Ale muszę także z przykrością
stwierdzić, że także młodzi aktorzy, wykształceni
absolwenci szkół teatralnych, pytani np. o to,
czy znają Ignacego Gogolewskiego, szczerze
przyznają, że nie. Nie wiedzą, kto to jest.
W takich momentach włos na głowie mi się
jeży. Ale takie sytuacje tylko potwierdzają, że
współcześnie rzeczywiście chyba mamy jakiś
problem z poziomem edukacji.
Kiedy myślisz o Teatrze Dramatycznym,
to jakie pierwsze skojarzenia przychodzą
Ci na myśl?
Pierwsze skojarzenia to przede wszystkim
praca. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jakbym nie lubiła teatru. Ja bardzo lubię to miejsce. Ale też jestem tu już dość długo, bo prawie
40 lat. I, tak jak wspomniałam, im jestem starsza,
tym częściej zastanawiam się, dla kogo my tak
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naprawdę tworzymy? Większość młodzieży nie
interesuje się teatrem. Te, które lgną do tej sztuki
to raczej wyjątki. Dzieci i młodzież przychodzą
na spektakle szkolne raczej z przymusu niż ze
względu na własne chęci. Ludzie dorośli nie
przychodzą i zupełnie nie mają problemu z tym,
żeby się do tego przyznać. Kiedyś człowiek inteligentny, oczytany, wstydziłby się powiedzieć, że
nie bywa w teatrze, że nie ogląda spektakli i nie
zna lokalnej sceny. A nawet gdyby nie chodził,
to pewnie przyszedłby, żeby zorientować się
i móc zabierać głos na ten temat. Dzisiaj ludzie
wykształceni mówią: „Nie interesuje mnie to”,
i zupełnie nie widzą w tym problemu.
Czy, Twoim zdaniem, jest coś wyjątkowego
w tym miejscu, coś, co jednak może przyciągać?
Wydaje mi się, że wyjątkowa jest sama możliwość obcowanie ze sztuką. Wyjście do teatru,
spotkanie z artystami, to coś zupełnie innego
niż codzienne czynności, takie jak: obieranie
ziemniaków, mycie się czy ubieranie. Moim
zdaniem to jest coś znacznie więcej. To swoista
uczta dla ducha. Żyjemy w czasach, w których
młode pokolenie skupione jest przede wszystkim
na robieniu tzw. kariery i zarabianiu pieniędzy.
Mam nadzieję, że kiedy już się ono wzbogaci,
będzie miało te upragnione domy, samochody,
drogie przedmioty, to dojdzie do wniosku, że
jednak czegoś mu brakuje. Mam nadzieję, że
nastąpi taka zmiana i ludzie zaczną bardziej
interesować się kulturą, a teatr zacznie jeszcze
bardziej przyciągać.
Teatr to miejsce, to scena, aktorzy, sztuka,
ale to także relacje społeczne między Wami
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– koleżankami, kolegami z zespołu. Niektórzy
mówią, że w teatrze na próżno szukać przyjaciół, ale przyglądając się Twoim relacjom np.
z niektórymi koleżankami z zespołu, można
odnieść inne wrażenie?
Myślę, że jest w tym trochę prawdy, bo jednak
ciężko znaleźć przyjaźń w zawodzie takim jak
nasz, a więc konkurencyjnym. W zespole Teatru
Dramatycznego jest kilka kobiet w podobnym
wieku, co powoduje, że chcąc nie chcąc jest między nami konkurencja. Moi przyjaciele to grupa
ludzi zupełnie spoza teatru. Tu mam po prostu
koleżanki. Jedne lubię bardziej, drugie mniej,
ale przez to, że w nasz zawód wpisana jest konkurencyjność, to ciężko tu mówić o przyjaźniach.
Mówi się, że żyjemy jak w rodzinie, bo rzeczywiście niemal każdego dnia jesteśmy od 10.00
do 22.00 – z przerwą – razem. Pewnie, tak jak
w rodzinie, wszyscy bardzo dobrze się znamy.
Ostatnio rozmawiałam z koleżankami o latach
spędzonych w teatrze, a część z nich jest tu dłużej niż ja. I właśnie wtedy pomyślałam sobie,
że z niektórymi osobami pracuję już tak długo,
a mimo to nie udało nam się zaprzyjaźnić.
Tak więc coś w tym jest, że zawód aktora,
to profesja, która nie sprzyja tego typu relacjom międzyludzkim.
Czy da się oddzielić życie aktora od życia
osobistego?
Uważam, że dla własnego zdrowia psychicznego
zdecydowanie powinno się oddzielać te dwie sfery
życia. Warto mieć przyjaciół spoza tego miejsca,
z którymi można spędzić czas np. w trakcie
wakacji. Wspomniałam o moich przyjaciołach,

i to właśnie z nimi od kilkudziesięciu lat spędzam
wspólnie czas urlopowy. Kiedy spotkaliśmy się
w ostatniego Sylwestra, rozmawialiśmy właśnie
o tym, że znamy się tak długo i od tylu lat udaje
nam się spędzać razem czas wolny. Oczywiście
nie zawsze jest między nami idealnie, ale wiem,
że są to osoby, na które mogę liczyć i które zawsze
mi pomogą. A w teatrze chyba nie ma ludzi,
z którymi mogłyby mnie połączyć aż tak zażyłe
relacje. Przyglądam się szczególnie ludziom,
którzy odeszli. Obserwuję, że pomimo ich braku życie teatralne toczy się dalej. Nikt ich nie
wspomina. I to jest dość przykre. Dzisiaj, kiedy
aktorzy przechodzą na emeryturę, to nie żegna
się ich tak uroczyście, jak kiedyś. Na ich miejsce
czekają już młodzi. I tak właśnie było i jest
w konkurencyjnych zawodach.
Czy zdolności aktorskie przydały Ci się w jakiejś
życiowej, niescenicznej sytuacji?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale myślę,
że dzięki umiejętnościom aktorskim łatwiej jest
mi obcować z ludźmi. Zdolności aktorskie na
pewno przydały mi się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzięki aktorstwu mogę prowadzić warsztaty. Swoją grę i przemyślenia, związane z tym,
czego nauczyłam się pracując na scenie, mam
szansę przekazywać innym. Zawsze jednak zaznaczam, że nie uczę aktorstwa, nie przygotowuję do egzaminów do szkoły aktorskiej, tylko
pomagam przybliżyć teatr młodzieży i lepiej
go poznać.
Teatr coraz bardziej się zmienia, na scenę
wkraczają nowe technologie. Jak się w tym
odnajdujesz jako aktorka?

Bardzo lubię wszystko to, co w teatrze nowe.
Traktuję to jako pewnego rodzaju wyzwanie
i okazję do odnalezienia swojego miejsca we
współczesnym teatrze. Myślę, że tak naprawdę
pozwalam się odkryć na scenie, kiedy sztuka
jest prawdziwa i szczera. Nie lubię w teatrze
patosu, przedłużania samogłosek. Nigdy nie
byłam w tym dobra. Jest mi o wiele łatwiej
i znacznie lepiej czuję się na scenie teraz,
kiedy gra się naturalnie. A wszystkie technologie tylko wspomagają przekaz artystyczny,
a nie przeszkadzają. Jestem otwarta na to,
co w teatrze nowe i świeże. Lubię pracować
z młodymi i zdolnymi reżyserami.
Największe teatralne marzenie? Masz takie?
Tak jak wspomniałam wcześniej, nie marzę już
o żadnej konkretnej roli. Chętnie zagrałabym natomiast rolę zaskakującą, nieoczywistą. Zemsta to
przykład spektaklu, nad którym bardzo dobrze
mi się pracowało. Doskonale rozumiałam się
z reżyserem Henrykiem Talarem. Jemu podobało się to, co robię na scenie, a ja z kolei doskonale
rozumiałam jego założenia, intencje oraz to, co
chciał nam – aktorom oraz widzom przekazać.
Lubię pracować z takimi mądrymi twórcami
i na pewno chciałabym jeszcze zagrać taką
nietypową rolę. Chętnie gram także w Śmierci
w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający, mimo że sama praca nad spektaklem była
bardzo burzliwa i wyczerpująca. W taki rodzaj
pracy nie chciałabym już więcej wchodzić, ale
lubię grać w tym spektaklu. Właśnie taki teatr
– artystyczny – lubię najbardziej.
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Teatr to ludzie
Jak trafiła Pani do Teatru Dramatycznego?
Trafiłam do teatru poprzez moją sąsiadkę – Basię
Jaskurzyńską. Po urlopach wychowawczych, kiedy
moje córki już podrosły, bardzo brakowało mi
pracy. Próbowałam wrócić do swojego poprzedniego miejsca pracy, a więc telekomunikacji, ale
były to akurat takie czasy, kiedy zostało zablokowane przyjmowanie nawet starych pracowników.
Siedziałam w domu, szukałam pracy i tak się
złożyło, że Basia zaproponowała mi, żebym
rozpoczęła pracę w teatrze, ponieważ akurat
był wolny etat na portierni. Udało się i rozpoczęłam pracę.
Czy pamięta Pani swój pierwszy dzień w pracy?
Tak, pamiętam. To było dokładnie 4 maja
1993 roku i pamiętam, że moim pierwszym
kierownikiem był Tadeusz Kuczyński. Pod niego
wtedy podlegałam. On mnie wtedy oprowadził
po teatrze, wszystko mi pokazywał, ale miałam
takie wrażenie, że wszystko to gdzieś uleciało mi
z głowy, bo gubiłam się niesamowicie. Dopiero
z czasem, kiedy zaczęłam chodzić sama po teatrze, odkrywać kolejne miejsca, to było mi
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znacznie łatwiej. Ale pierwsze kroki, wnętrza
teatru, pokazywał mi Tadzio Kuczyński. Powiedział mi też wtedy: „Jeśli zostaniesz tu na dłużej, to pamiętaj, że teatr – to jest jedna wielka
rodzina. Tu wszyscy jesteśmy jedną wielką
rodziną i tak się trzeba czuć”. Ta teatralna społeczność to oczywiście inna rodzina. Nie taka,
jaką znasz, ale rodzina. I tak mi to weszło
w głowę, że potem – już z perspektywy tych
wszystkich przepracowanych tu lat – kiedy
poznałam ludzi, którzy tu pracowali, kiedy
zobaczyłam, jak funkcjonuje teatr i co tu się
w ogóle dzieje, to uwierzyłam w to, że teatr
jest jedną wielką rodziną.
A jakie to uczucie być częścią tej teatralnej
rodziny? Bo nawet, kiedy odchodzi się z tego
miejsca, to jednak jest się jego częścią?
Mam nadzieję, że tak. Cały czas śledzę to, co się
dzieje w teatrze i nie ukrywam, że wszystko to
jest mi bliskie. Przez czas, który przepracowałam
w teatrze, gdzieś ten teatr mocno we mnie tkwi.
A jak Pani wspomina lata przepracowane
w teatrze?
Różnie bywało. Były i te fajne chwile, ale i te
mniej. Ale bardziej pamiętam te piękne doznania,
to, co było miłe, a szczególnie spotkania z ciekawymi ludźmi, które były możliwe, dzięki pracy
tutaj. A to, co nieprzyjemne, to jakoś szybko się
zapominało. Co złe, ucieka z pamięci i staram
się w to nie zagłębiać i nie rozpamiętywać tego.
A jak to się stało, że z portierni trafiła Pani do
Organizacji Widowni?

Było to dla mnie i zaskakujące, i nobilitujące.
Poczułam się wtedy bardzo doceniona. Pracując
w telekomunikacji, miałam kontakt z klientem,
pracowałam przez telefon, rozmowy nie były dla
mnie problemem, miałam tę swobodę rozmawiania z ludźmi. Będąc w teatrze, na portierni,
zdarzyła się taka sytuacja, że ówczesna kierownik
Organizacji Widowni – pani Kasia Ożelańska
– musiała iść na urlop zdrowotny, i tak to się
wszystko nagle stało, że nieżyjąca już pani Maria
Niedźwiecka, Dyrektor Administracyjna, po krótkiej konsultacji z kierownikiem i na podstawie
opinii wielu innych osób, podjęła decyzję, żeby nie
szukać do pracy nikogo na zewnątrz, tylko wziąć
tam mnie – osobę, która ma – jak powiedzieli –
świetny kontakt z ludźmi. Pani Dyrektor wezwała mnie do siebie. Bardzo się bałam, bo nie wiedziałam, o co chodzi. Zastanawiałam się, czy
czegoś nie przeskrobałam, czy nie szykuje mi
się jakaś nagana. A okazało się, że Pani Dyrektor
zaproponowała mi awans – pracę w Organizacji
Widowni. Była to bardzo spontaniczna sytuacja,
a ja musiałam w krótkim czasie dać odpowiedź.
Pan Andrzej Borkowski, który także pracował
w tym dziale, został kierownikiem, a ponieważ
został sam, to żeby dział mógł funkcjonować,
potrzebna była taka szybka decyzja. Musiałam
ją podjąć dosłownie w ciągu jednego dnia.
Przyznam, że biłam się z myślami. Wiedziałam ogólnie, co to za dział, ale z czym mam się
zmierzyć, to nie miałam pojęcia. Ale ja jestem
osobą przebojową, idę do przodu i jeśli trzeba
coś zrobić, to ja to zrobię. I tak się stało – zostałam w tym biurze. I to na długo. Miałam
roczną przerwę, kiedy oddelegowano mnie do
pracy w innym miejscu, ale potem wróciłam
i pracowałam aż do przejścia na emeryturę.

Była Pani pierwszą osobą, do której trafiali
widzowie. To odpowiedzialna i ciężka praca.
Bywali pewnie zarówno ci uprzejmi, jak
i mniej mili klienci.
Tak, ale i tym drugim zawsze starałam się
wszystko tak wytłumaczyć, żeby koniec końców byli zadowoleni. Jeśli były jakieś pretensje
ze strony widzów czy informacje, że zostali nie
tak potraktowani, jakby sobie tego życzyli, to
zawsze szukaliśmy sposobu, żeby taką sytuację
naprawić, wytłumaczyć czy zaproponować jakąś
rekompensatę. Staraliśmy się, żeby widz był
zawsze zadowolony. I właśnie o to chodziło
w naszej pracy. Kiedyś śp. dyrektor Andrzej
Jakimiec powiedział, że: „Widz jest najważniejszy
w naszej pracy”. Nie ma takiej sprawy czy sytuacji,
której nie dałoby się załatwić. Niezależnie od tego,
czy widz przekazuje nam jakieś informacje, czy
ma jakiś żal, to zawsze mieliśmy zadanie, żeby
otrzymał od nas pełną informację i odpowiedź.
Widz miał być zadowolony.
Jak Pani wspomina pracę z różnorodnymi
artystami, twórcami, realizatorami? Czy są
wśród nich osoby, które szczególnie utkwiły
w Pani pamięci albo jakieś kreacje aktorskie,
które wywarły na Pani szczególne wrażenie?
To była masa ludzi. Bo przecież było to tylu aktorów naszego teatru, ale i gościliśmy tu znanych
i cenionych artystów z Polski. Pamiętam, że dogłębnie mnie poruszył i wbił mi się w głowę
spektakl Kontrabasista. Zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale pamiętam, że także na widzach.
To był monodram, który trwał półtorej godziny, a ja po raz pierwszy doświadczyłam ciszy na
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widowni. To była cisza jak makiem zasiał.
To przedstawienie było tak wciągające. Aktor
[ Jerzy Stuhr – M.F.Z.] tak potrafił zainteresować publiczność tym, co chciał przekazać ze
sceny, że było to wprost niesamowite.
Drugą osobą, która zrobiła na mnie takie
wrażenie, była Krystyna Janda. Oczywiście znałam ją z różnych ról filmowych i teatralnych,
a przyjechała do nas ze swoim monodramem
Ucho, gardło, nóż. To było także niesamowite
przedstawienie. W trakcie spektaklu cały czas
była nagradzana brawami i to pomimo, że spektakl był bardzo trudny, bo mówił o sprawach
kobiet walczących o swoje istnienie i tożsamość.
Aktorka na scenie nie przebierała w słowach,
ale pamiętam, że absolutnie widzowie nie
byli tym zażenowani, choć padało tam mnóstwo wulgaryzmów.
A jeśli chodzi o naszych aktorów, to
niesamowitą postacią był dla mnie Pan Piotr
Dąbrowski, który był dyrektorem, ale jednocześnie i reżyserem, i aktorem. Jeden ze spektakli,
który bardzo utkwił mi w pamięci i który
bardzo mocno przeżyłam, to byli Sędziowie
Wyspiańskiego Ta sztuka utwierdziła mnie
w przekonaniu, kim jest aktor na scenie, jaką
wypełnia misję – bo aktorstwo to jest misja.
Potem jeszcze znaczenie miał dla mnie spektakl
Mistrz i Małgorzata. Pamiętam niesamowitą
rolę w tym przedstawieniu Pana Dąbrowskiego,
ale i innych aktorów, np. Krzysia Ławniczaka.
A takim artystą, nie aktorem, ale artystą, który
wywarł i wciąż wywiera na mnie ogromne
wrażenie, jest Pan Michał Bajor.

się nim zająć i ugościć w naszych progach,
aby był zadowolony...

Jego koncerty stały się naszą teatralną tradycją, a Pani zawsze doskonale wiedziała, jak

A pamięta Pani pierwszy spektakl, który obejrzała Pani w tym miejscu?

Tak, jego koncerty to już tradycja. Nie ukrywam, że Pan Michał Bajor swoimi koncertami
tutaj zawsze dawał ludziom chwilę nostalgii,
zamyślenia, nieco odmiennego spojrzenia na
życie. Właśnie poprzez te jego piosenki. Artysta
ten ma swoich fanów praktycznie w każdym
mieście. A u nas co roku – albo co dwa lata, kiedy
nagrywał płytę – pojawiał się tutaj na koncercie
promującym nowe wydawnictwo. Było to zawsze
niesamowite wydarzenie. Byliśmy ciekawi przyjęcia ze strony publiczności, tego, z jakim aplauzem spotka się dany recital. Za każdym razem,
kiedy tylko pojawiało się nowe nagranie, słuchacze od razu dzwonili i dopytywali, czy odbędzie
się koncert Pana Michała Bajora w Białymstoku.
A Pan Michał Bajor jest wielkim człowiekiem,
z ogromnym talentem i niezwykle profesjonalnym
podejściem do swojej pracy. To jest artysta przez
wielkie „a”, wszystko jest u niego dopracowane
i dopięte na ostatni guzik. On bardzo wiele wymaga od innych, ale także i od siebie. Kiedy staje
na scenie, to jest cały dla publiczności. Zarówno
od współpracowników, jak i współorganizatorów
oczekuje oddania i profesjonalnego podejścia.
I staraliśmy się mu to zapewnić. Za każdym
razem, kiedy Pan Michał przyjeżdżał do Białegostoku, to odnosił się do nas z sympatią, dziękował
za profesjonalne zorganizowanie koncertu i sympatyczne przyjęcie. Zawsze podkreślał, że Białystok to jedno z niewielu miast w Polsce, do
którego przyjeżdża z wielką przyjemnością.
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Pierwszy spektakl na scenie Teatru Dramatycznego to były chyba Krzesła Ionesco na Scenie
Kameralnej. Tam grał Pan Andrzej Karolak
i nieżyjąca już Pani Dorota Radomska. To był
pierwszy spektakl, który oglądałam jako pracownik, bo oczywiście w Teatrze Dramatycznym
bywałam wcześniej. Przychodziłam tu jako
uczennica ze szkoły średniej. Od czasu do czasu
były organizowane takie wyjścia, ale to były
spektakle szkolne. Wiadomo, że te przedstawienia mają inną atmosferę i inaczej się je odbiera.
Natomiast jako osoba, która już nieco poznała
realia, a przede wszystkim ludzi teatru, zupełnie
inaczej zaczęłam patrzeć na spektakle i zupełnie
inaczej je odbierać. A pierwsze przedstawienie, które widziałam i obsługiwałam, jak tylko
znalazłam się w Organizacji Widowni, to był
List z Ameryki. To była sztuka grana w plenerze –
w Białostockim Muzeum Wsi. Do realizacji tego
przedstawiania była zaadaptowana tam specjalna
przestrzeń i akurat odbywały się dwa ostatnie
spektakle, na które pojechałam jako obsługa.
To były przedstawienia, na które dowoziliśmy
widzów autokarami. Na miejscu trzeba było
zająć się widownią, wskazać miejsce, a po
spektaklu dopilnować, żeby wszyscy wrócili do
autokaru i zostali odwiezieni do Białegostoku.
To było przedstawienie, które także zrobiło
na mnie ogromne wrażenie. Nie wiedziałam,
że takie spektakle można robić i oglądać w plenerze. I to właśnie Pan Andrzej Jakimiec stał
się propagatorem takich sztuk wystawianych
poza siedzibą: w innych budynkach czy pomieszczeniach zaadaptowanych na potrzeby teatru.
No właśnie: z jednej strony bardzo zależy nam
na tym, aby zachęcać ludzi do przyjścia do
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teatru, ale z drugiej strony to chyba istotne, aby
pokazywać, że teatr wychodzi do ludzi i może
funkcjonować w różnorodnych przestrzeniach...
Tak. Ogromne wrażenie na wielu widzach robiły
spektakle grane np. w pałacyku w Choroszczy –
siedzibie Muzeum Podlaskiego – w oryginalnej
scenografii, a więc we wnętrzach, które właściwie
nie były zmieniane. Wszystkie umeblowania,
poza małymi dodatkami, były naturalną scenografią. Wrażenie robiły także spektakle plenerowe, jak chociażby słynna Antygona, grana
przez wiele, wiele lat w żwirowni w Ogrodniczkach. To przedstawienie cieszyło się ogromną
popularnością również wśród uczniów, którzy
mogli obejrzeć je w nietypowym miejscu. Spektakl ten był grany w zupełnych ciemnościach, bez
użycia naturalnego światła, przy pochodniach,
pojemnikach, w których znajdował się węgiel
drzewny, podtrzymywany przez naftę. I to właśnie
stanowiło naturalne światło. Aktorzy z pochodniami robili niesamowite wrażenie. Pamiętam, że
jeden z ostatnich spektakli grany był na potrzeby
Politechniki Białostockiej. Uczelnia organizowała
wtedy jakiś międzynarodowy kongres, na który
zjechali goście z całego świata. Zwrócono się do
nas z prośbą o zagranie przedstawienia dla takiej
nietypowej grupy. Nie mieliśmy wtedy tłumacza,
zagraliśmy w języku polskim, ale panie, które
opiekowały się tymi gośćmi, powiedziały, że to
nie będzie problem, bo Antygona Sofoklesa jest
dziełem uniwersalnym, międzynarodowym.
Przy niektórych osobach, co prawda, siedzieli
tłumacze, ale sam efekt pokazania tego spektaklu
to było dla nich coś niesamowitego. Przekazywano Dyrektorowi, aktorom, ale i nam gratulacje. Goście ci podkreślali, że byli pod ogromnym

wrażeniem tego, co zobaczyli, i było to dla nich
olbrzymie przeżycie.
A pamięta Pani jakiś najbardziej wzruszający moment?
Trudno powiedzieć, bo takich momentów było
naprawdę sporo. Na pewno wzruszające były
te momenty, kiedy spektakl, który rodził się
w bólach, z różnego rodzaju przeciwnościami, o który obawialiśmy się, że nie zachwyci
widzów, w dniu premiery okazywał się udany
i widzowie byli zachwyceni. Zawsze wtedy były
łzy radości. Było kilka takich spektakli, ale nie
będę przywoływać ich tytułów. Pamiętam, że
zawsze rzucaliśmy się sobie wszyscy w ramiona,
gratulowaliśmy i dziękowaliśmy sobie wzajemnie, że jednak wszystko się udało. I pamiętam właśnie te łzy radości, że efekt finalny
był niesamowity.
A jakieś zabawne sytuacje?
Także było ich sporo. Były oczywiście i te śmieszne, ale i te bardziej trudne. Jest taka jedna sytuacja, która szczególnie utkwiła mi w pamięci.
Do dzisiaj ją wspominam i o niej opowiadam.
Pan Maciej Orłoś – znany dziennikarz telewizyjny, prowadzący „Teleexpress” – wpadł na
pomysł stworzenia filmu dokumentalnego o teatrach na obrzeżach Polski. To był materiał
o teatrach w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie,
a tytuł tego programu to były Światła ramp. Pan
Maciej przyjechał do nas z całą ekipą. Byli tutaj
z 2-3 dni i nagrywali materiały o teatrze. Zdjęcia były robione i w siedzibie teatru, i w magazynach, innych pomieszczeniach, także w pracowni

plastycznej. Graliśmy akurat wtedy spektakl
plenerowy w Ogrodniczkach, nad Supraślanką.
Nie pamiętam tytułu, ale widzowie siedzieli na
górce, na skarpie. Akcja odbywała się na niższym
poziomie, a jeszcze niżej płynęła rzeka, i wieczorami, kiedy np. była mgła – to efekt był niesamowity. I właśnie ten spektakl nagrywała telewizja.
Był on nietypowy także dlatego, że od momentu,
kiedy widzowie wsiadali do autokaru tu, przy
teatrze, jechaliśmy tam, i jakieś 200 metrów
trzeba było przeprowadzić widzów przez las.
Przedstawienie było grane w godzinach wieczornych, w scenerii zmierzchu. Wraz z paniami
bileterkami byłyśmy więc zaopatrzone w latarki,
ponieważ było już wówczas ciemno. W lesie,
w pewnym miejscu było rozwidlenie. Ekipa
była ustawiona na planie, w miejscu, gdzie
wychodzili widzowie, a ja byłam umówiona
z Panem Maciejem Orłosiem i Dyrektorem,
że przeprowadzę tę grupę przez las i wyjdziemy w umówionym miejscu. Niestety… na tym
rozwidleniu pomyliłam drogę. Nie poszłam
w prawo, tylko poszłam w lewo. Wyszłam z drugiej strony, gdzieś zupełnie z boku. Pamiętam, że
Dyrektor strasznie się wtedy zdenerwował i mnie
skrzyczał, ja zbladłam i zdenerwowałam się, ale po
chwili podszedł do mnie, uspokoił i powiedział:
„Dasz radę – wróć do rozwidlenia i poprowadź
widzów jeszcze raz”. Pan Orłoś był w szoku, że
taka sytuacja miała miejsce, ale to chyba przez
stres i nietypowe miejsce. Dyrektor oczywiście
skomentował jeszcze potem, że narobiłam
zamieszania. Ale udało się nagrać tę scenę,
wypadła świetnie, i oglądaliśmy cały dokument,
który był bardzo dobrze zrobiony. Film prezentował teatr, to, co na scenie, ale był ciekawy, bo
pokazywał także pracę tych ludzi, którzy na co
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dzień nie są widoczni, a którzy także tworzą każdy spektakl. Także o takich osobach był ten film.
A kiedy słyszy Pani „Teatr Dramatyczny
w Białymstoku”, to jakie pierwsze skojarzenia przychodzą Pani na myśl?
Ja nie jestem białostoczanką. Przyjechałam
tutaj z obecnego powiatu łomżyńskiego.
Przyjechałyśmy z mamą, tu zaczęłam naukę
w szkole średniej, i Białystok szalenie mi się
podobał. Jeździłam po Polsce, zobaczyłam
i doświadczyłam, jak funkcjonuje Warszawa
oraz inne miasta, np. Szczecin. I doszłam do
wniosku, że takie duże miasta w ogóle mi nie
odpowiadają, że Białystok to jest moje miejsce,
w którym powinnam funkcjonować. I Białystok
to jest dla mnie właśnie Pałac Branickich i Teatr
Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki. To jedyne,
co mi się kojarzy z tym miastem. Oczywiście,
pewnie przez sentyment związany z pracą tutaj.
Ale wielokrotnie rozmawialiśmy z widzami,
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którzy urodzili się tu, ale nie mieszkają, i dla
nich także Białystok to Rynek Kościuszki, Pałac
Branickich, uczelnie, ale – jak podkreślali – także
Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki.
Zawsze mnie to budowało, bo potwierdzało,
że teatr ten coś znaczy, istnieje w świadomości
mieszkańców i jest nierozerwalnie kojarzony
z Białymstokiem.
A czy, Pani zdaniem, jest coś wyjątkowego
w tym miejscu?
Nie miałam okazji być w wielu teatrach w Polsce,
ale myślę, że każde takie miejsce i jego atmosferę
tworzą ludzie. Teatr to nie tylko spektakle, scena,
tytuły, ale ludzie, którzy są tu i teraz, ale także
i ci, którzy byli tu np. 50 lat temu. To oni decydowali o tym, jakie to miejsce jest. Być może
dlatego z takim sentymentem wracam do osób,
które tu pracowały, a których już nie ma. Wspominam je ciepło, bo wniosły tu swoją cząstkę.
Tych osób mi brakuje…

fot. Bartek Warzecha

A pamiętasz swoją pierwszą premierę?

Danuta Bach
Aktorka

Kocham to, co robię!
Od wielu lat jesteś częścią zespołu Teatru
Dramatycznego. Jak wspominasz czas przepracowany w teatrze?
Pracuję w teatrze dokładnie od 34 lat, bo wcześniej – po maturze – pracowałam w sądzie. Jak
wspominam ten czas…? Różnie, jak to bywa
w życiu. I wspaniale, i nie. Tak to jest.
Poproszę Cię, żebyś opowiedziała o tych
wspomnieniach, zarówno dobrych, jak
i złych, ale najpierw chciałabym Cię zapytać, czy pamiętasz swój pierwszy dzień
w teatrze?
Tak, pamiętam i swój pierwszy dzień w teatrze
w ogóle – miałam wtedy pięć lat, i swój pierwszy
dzień pracy jako aktorka. To było za dyrekcji
Tadeusza Aleksandrowicza. Zaczynały się wtedy
próby do spektaklu Troas Łukasza Górnickiego,
w reżyserii Dyrektora. Koledzy byli bardzo
mili, a ja – prosto po studiach – byłam bardzo
zielona, a przede wszystkim bardzo nieśmiała.
Nie wiedziałam, ile mam rąk i nóg i co robić, jak
mówić, jak się poruszać. Ale przyjęcie ze strony
zespołu było bardzo przyjemne.

Premiery nie, nie pamiętam. Kojarzę próby i ten
czas przygotowań, ale samej premiery już nie.
To było coś tak magicznego, że pamiętam kolejne
spektakle, ale premiery niestety nie. Chyba nawet
nie pamiętałam, że ją zagrałam. (śmiech)
A czy jakieś role są Ci szczególnie bliskie?
Były takie trzy-cztery role, które zaważyły na
moich dalszych losach jako aktorki. Pierwsza to
była Smeraldyna w Słudze dwóch panów w reżyserii Mohameda Hanaa Metwaly’a. To był 1986
rok. Potem Dorota w Cudzie mniemanym, czyli
Krakowiakach i Góralach w reżyserii Tadeusza
Kozłowskiego w 1987 roku, Świecowa w Gęsiach
za wodą w reżyserii Andrzeja Jakimca w 1996
roku i królowa Małgorzata w Iwonie, księżniczce
Burgunda w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza –
mojego profesora ze studiów. Oczywiście, potem
tych ról było dużo. Naprawdę, bardzo dużo. Były
to zarówno role małe, jak i duże, ale, prawdę powiedziawszy, to właśnie na epizodach człowiek
uczy się najwięcej.
A najważniejszy spektakl?
Jak na razie to Zemsta w reżyserii Henryka Talara.
Może dlatego, że gramy go właśnie teraz i jest
najbliższy memu sercu.
Z którym z reżyserów współpracę wspominasz
jakoś szczególnie?
O tych, z którymi współpracowało mi się źle,
nie będę mówić, bo po co. Ale w sumie, to ze
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wszystkimi reżyserami współpracuje się dobrze.
Bo jeśli reżyser jest przygotowany i aktor jest przygotowany i oboje wiemy, o co nam chodzi i co
chcemy osiągnąć, wtedy jest to owocna współpraca. Najgorzej jest, jak jedna i druga strona kuleje.
A pamiętasz najbardziej wzruszający moment
w swojej pracy?
Najbardziej wzruszający… Wiesz, ja się chyba
mało wzruszam tak natychmiast. Dopiero po pewnym czasie, po godzinie, a nawet po dniu, dochodzi do mnie, że coś, w czym uczestniczyłam, było
wspaniałe. Bo na chwilę po spektaklu, a tym bardziej po premierze, jestem tak zakręcona i w takim
stresie, że wszelkie emocje – oprócz tych, jakie
mam na scenie – przychodzą dopiero później.
A zabawne momenty? Zdarzyły ci się takie
na scenie?

D

anuta Bach w spektaklu Złote kurczątko w reż. Andrzeja
Jakimca (1991 rok), fot. ze zbiorów Archiwum
Artystycznego Teatru Dramatycznego
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Oj, tak! Właśnie w Krakowiakach i Góralach,
chyba podczas 50. spektaklu, wychodząc na scenę sama, jako Dorota, miałam zaśpiewać arię.
W orkiestronie orkiestra – i to moi koledzy ze
szkoły muzycznej oraz dyrygent, mój profesor
ze szkoły – a ja zaczęłam śpiewać Serce nie
sługa… Pomyślałam sobie: rety, jak ja czysto
dzisiaj brzmię, i na tym się skończyło. Potem
było już tylko „la, la, la”, bo z głowy zupełnie
wypadł mi tekst tej arii. Zerknęłam w jedną
stronę – w kierunku inspicjenta Jurka Taborskiego, ale on pod pulpitem leżał i się śmiał.
Jego żona – K. Taborska, która była wówczas
suflerką, także leżała pod pulpitem i się śmiała.
Mój profesor zamarł, ale orkiestra grała dalej,
jakby nic się nie wydarzyło. Po chwili tekst

wrócił do mojej głowy i zaczęłam śpiewać dalej.
A była to dosłownie sekunda rozluźnienia i jakaś
durna myśl, która przyszła do głowy i spowodowała białą plamę. A to jest najgorsze w piosence
i w wierszu.
Czy miałaś jakieś chwile zwątpienia, słabości?
Oj, tak. Pierwsze takie zwątpienie przyszło
gdzieś po roku pracy. Zastanawiałam się wtedy,
czy ja powinnam dalej pracować w tym zawodzie. Niby wszystko było w porządku, grałam
dużo, tylko zaczęłam się zastanawiać, czy to
jest właśnie to, co chcę w życiu robić. Czy to
musi być aktorstwo, a nie mój wymarzony
zawód – sędzia. I prawdę powiedziawszy, poszłam wtedy do Dyrektora Jacka Andruckiego
i poprosiłam, żeby dał mi się sprawdzić. Jeśli
do dziesięciu prób reżyser powie, że nie chce ze
mną pracować, to po prostu podziękujemy sobie.
Ale wtedy właśnie trafiłam na rolę, która mnie
zafascynowała, i to była wspomniana przeze
mnie Smeraldyna.
I właśnie dlatego jest to jedna z najważniejszych ról?
Tak, dokładnie. Jest to rola, która wiele mi dała.
Uświadomiła mi, żeby nie mazgaić się, żeby nie
wygłupiać się, tylko pracować.
Czy dzisiaj, wiedząc jak wygląda praca aktorki, ponownie zdecydowałabyś się na wybór
takiego zajęcia?
Kocham to, co robię. Prawie nic innego nie
potrafię w tej chwili robić. Podkreślam: prawie…

Ale, mimo wszystko, nie. Nie zdecydowałabym
się na bycie aktorką. Chociażby dlatego, że przez
pracę w teatrze bardzo ucierpiała moja rodzina.
To nie jest łatwe zajęcie ani dla matki, żony, ani
dla odpowiedzialnego ojca, męża. Moja córka
mówi mi dzisiaj: „Mamo, przecież ja cię w ogóle
jako małe dziecko nie miałam. Ja cię nie pamiętam”. I przyznam, że patrzę na nią z podziwem,
kiedy widzę, jak wychowuje swoje dzieci. I, prawdę powiedziawszy, jest mi przykro, że ja to straciłam. Nie miałam ani jednego dnia urlopu
wychowawczego, nie miałam ani jednego dnia
urlopu macierzyńskiego. Aktor musi być w pełnej gotowości i cały czas w pracy. To było coś
strasznego, ale myślę o tym w ten sposób dopiero
teraz, z perspektywy czasu. Teraz – kiedy jestem
już niemal u kresu pracy zawodowej i robię sobie
takie podsumowania. Kiedyś, nawet jeszcze kilka lat temu, nie myślałam o tym w taki sposób
i pewnie bym tak nie mówiła. Ale w tej chwili,
wyraźnie widzę, że wiele straciłam. Oczywiście,
bardzo wiele zyskałam, ale mam tę świadomość,
że dużo straciłam, jeśli chodzi o rodzinę; a zyskałam natomiast: młodość, głupotę, szaleństwo, bo
to jest nierozerwalnie związane z tym zawodem
i bez tego nie da się w nim przeżyć. Bilans, mimo
wszystko, wychodzi jednak na plus.
A jakie pierwsze skojarzenia przychodzą Ci do
głowy, kiedy myślisz o Teatrze Dramatycznym
w Białymstoku?
Bardzo dobry teatr. I niech sobie mówią, co
chcą, ale naprawdę jest to bardzo fajny teatr,
ze świetnym repertuarem. Częstokroć złe
opinie bardzo mnie irytowały i denerwowały.
Bardzo! Dlatego, że albo mówili to ludzie,
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którzy są źle nastawieni, tak z natury, albo zazdrośni. Albo tacy, którzy tu nie przychodzą,
a zdarza się, że i tacy, którzy tu byli, ale się nie
sprawdzili i odeszli.
A czy, Twoim zdaniem, jest coś wyjątkowego
w tym miejscu?
Chyba tak. A nawet na pewno tak. To jest magia
tego teatru. Kiedyś był taki zwyczaj, że się brało
ślub cywilny i kościelny. Ja miałam pół godziny
między jednym a drugim. Ślub cywilny brałam
w Pałacu Branickich, a kościelny w farze, i te
pół godziny spędziliśmy pod teatrem. Mimo
że ja wcale nie sądziłam, że tutaj przyjdę i będę
tu pracować. To był akurat zupełny przypadek,
że trafiłam właśnie tu.
Ale coś ciągnęło Cię do tego miejsca?
Tak, bo, jak już wspomniałam, swoje pierwsze
kroki stawiałam na tej scenie, mając pięć lat.
Od piątego roku życia przez sześć lat brałam
udział w corocznych pokazach Ogniska Baletowego, prowadzonego przez Tamarę i Cyryla
Januszkowskich. Więc śmieję się, że mam już
54 lata przepracowane w tym miejscu.
Jakie to uczucie być częścią tej teatralnej rodziny? To nie są zawsze łatwe relacje?
Oj nie, nie, nie… Na pewno jesteśmy zespołem,
rodziną. Nasze relacje są dokładnie takie, jakie
bywają w rodzinach. Czasami lepiej stanąć z boku, żeby cię wycięli ze zdjęcia, a czasami zupełnie
odwrotnie – trzeba stanąć pośrodku, żeby nie być
wyciętym. Jest to zbiór ludzi – indywidualności,
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narcystycznych, a więc praca w takiej grupie
bywa i ciężka, i fajna.
Niektórzy mówią, że w teatrze nie można
mieć przyjaciół, ale przyglądając się Twoim
relacjom, np. z niektórymi koleżankami,
można zadać kłam takiemu twierdzeniu?
Tak, można zadać kłam, ponieważ na przykład z Jolą Skorochodzką znamy się 55 lat.
To naprawdę kawał czasu. Jesteśmy razem,
w jednej garderobie ponad 30 lat. Chociaż
Jola jest młodsza ode mnie, to byłyśmy na
jednym roku studiów, a wcześniej uczyłyśmy
się w tej samej Szkole Podstawowej nr 9
i w szkole średniej – w III Liceum Ogólnokształcącym. Mieszkałyśmy prawie na jednym podwórku. Jesteśmy więc przykładem,
że da się utrzymywać te koleżeńskie i przyjacielskie relacje.
A czy, Twoim zdaniem, da się oddzielić życie
aktora od życia osobistego?
Już teraz tak. Uważam, że da się. Natomiast
kiedyś uważałam, że nie. Dzisiaj stawiam bardzo
dużą barierę i mówię: „Nie, dziękuję, do widzenia”. Jestem teraz w domu, na rybach czy na
działce, i nie ma mnie dla żadnego teatru
i niczego, co z nim związane.
Czy udało Ci się kiedyś wykorzystać zdolności aktorskie w jakiejś życiowej, niescenicznej sytuacji?
Tak. Nie zapłaciliśmy z mężem 700 złotych
mandatu.

R

obert Ninkiewicz i Danuta Bach w scenie ze spektaklu Konopielka w reż. Piotra Ziniewicza (2000 rok),
fot. Piotr Sawicki
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A co wtedy zagrałaś?
Zagrałam wtedy biedotę. Bardzo grzeczną.
Powiedziałam policjantowi, że jeśli da nam tak
wysoki mandat, to my zupełnie nie mamy po co
jechać na te wczasy, na które wtedy wybraliśmy
się. Ale dzięki temu udało się uniknąć mandatu.
Jak zmieniła się Twoja praca na przestrzeni lat?
Teatr bardzo się zmienił. Chociaż nie, nie zmieniło się moje podejście do pracy nad rolą. Ale inaczej się dzisiaj gra, prościej. Powiedziałabym, że
bardziej potocznie. Chociaż, patrząc na Zemstę,
nie da się tego o niej powiedzieć. A więc są spektakle grane i klasycznie, które trzeba zagrać tak,
a nie inaczej. Natomiast to, co nowe w teatrze
i pomaga, i przeszkadza. Różnie z tym bywa.
Jeżeli nowe elementy, np. wizualizacje, są niezbędne i naprawdę potrzebne w spektaklu
i wspomagają go, dodają jakąś większą głębię,
to dobrze.
A masz jeszcze jakieś teatralne marzenie?
Nie, już nie mam. Ale mam marzenie związane bardziej ogólnie z teatrem. Marzy mi się, aby
młodzi aktorzy, którzy dopiero zaczynają pracę
w tym zawodzie, mieli szansę zagrać tyle, co ja.
Aby spotkali na swojej drodze świetnych realizatorów i dobrze rozumiejący się zespół. A ja?
Owszem, mogłabym coś jeszcze zagrać – niedużą
rólkę, epizod. Ale kiedy patrzę na młodych ludzi,
to myślę sobie, że to oni muszą grać. Bo tylko
grając, aktor ma możliwość uczyć się i rozwijać.
Wspominałam, że najwięcej człowiek się uczy na
małych rolach, bo tak, jak w wypracowaniu, musi
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w nich się znaleźć początek, rozwinięcie i koniec.
Jak się ma trzy zdania i jedno wejście, to największą radością z takiej roli jest to, że widz cię zapamięta. Kiedy gra się dużą rolę, to jest wiele okazji
do pokazania się na scenie i zaistnienia. Ludzie
cię pamiętają, bo jesteś na tej scenie bez przerwy.
Natomiast zrobienie „czegoś” w małej roli, to jest
wyzwanie. Był taki czas, za dyrekcji Andrzeja
Jakimca, że jednocześnie byłam asystentem reżysera i miałam do zagrania małe role. Ale właśnie
na tych małych rolach miałam możliwość nauczyć się bardzo wiele. To wszystko miało tzw.
„ręce i nogi”. Do dzisiaj jestem mu za to bardzo
wdzięczna. A bycie asystentem – to kolejna okazja
do nauki, a w tym zawodzie trzeba uczyć się cały
czas. Uczyć, uczyć i uczyć.
Czujesz się spełniona jako aktorka?
Tak, czuję spełnienie. To nie jest przesycenie,
bo dzisiaj radość dają mi już inne rzeczy, te
mniej związane z teatrem, jak łowienie ryb czy
zbieranie grzybów, działka. Ale teatr daje radość.
Ta publiczność, bez której bycie aktorką byłoby
bezcelowe, która bije brawo, która jest zadowolona
– to jest właśnie satysfakcja i radość wykonywania
tego zawodu. Czuję spełnienie, bo oprócz tego,
że gram, to jestem żoną, mamą i babcią dwóch
wspaniałych wnuczek.

fot. Ewa Krajewska

Mieczysław Newel
Kierownik pracowni
krawieckiej męskiej
(do 2015 roku)

Teatralny wir pracy
Jak trafił Pan do Teatru Dramatycznego?
Po wojsku postanowiłem wyjechać do Białegostoku. Po wynajęciu mieszkania u gospodarza
zamieszkałem z moją rodziną. Kiedy już mieszkaliśmy, to przyszedł do nas malarz, który malował
to mieszkanie pod wynajem. Okazało się wtedy,
że na ścianie trzeba pomalować jeszcze wzory.
W trakcie rozmowy z tym panem, dowiedziałem
się, że pracuje w teatrze jako malarz. Pan Druzgont – bo o nim mowa – kiedy się dowiedział,
że z zawodu jestem krawcem i pracuję w Zakładzie Krawieckim „Konsumy”, zaproponował mi
zapoznanie się z ówczesnym kierownikiem pracowni krawieckiej w teatrze. Zgodnie z namową udałem się na spotkanie. Po zapoznaniu się
z Panem Stanisławem Nieścierowiczem otrzymałem propozycję zatrudnienia w pracowni, na etacie, który akurat się zwolnił, ponieważ poprzedni
pracownik przeszedł na emeryturę.
Jak Pan wspomina lata przepracowane
w teatrze?
Zatrudniłem się w teatrze w 1970 roku i pracowałem do 2015. W 2006 roku przeszedłem na

emeryturę, ale Dyrekcja zatrudniła mnie na
nowo. W ostatnich latach w teatrze pracowały
cztery osoby zajmujące się krawiectwem. Kiedy
przeszedłem na emeryturę, na moje miejsce
nikogo nie zatrudniono. W pracowni męskiej
została tylko moja koleżanka – Elżbieta Wysocka – która pracowała ze mną dwa lata. Praca była
bardzo ciekawa, bo szyliśmy kostiumy ze wszystkich epok. Pamiętam, że bardzo szybko wszedłem w ten teatralny wir pracy. A pracy w teatrze
zawsze było mnóstwo. Zdarzało się, że szyliśmy
kostiumy do szesnastu sztuk w sezonie!
To bardzo dużo...
Tak. Bardzo dużo. Kiedy przyjeżdżał scenograf z projektem, to zazwyczaj jechaliśmy do
miasta na zakupy i wszystko robiliśmy od nowa.
Nikt niezaglądał do magazynu. Jechaliśmy z zaopatrzeniowcem do sklepu, oglądaliśmy materiały,
wybieraliśmy je i szyliśmy.
To trochę inaczej niż obecnie?
Tak, ponieważ teraz wiele rzeczy wyciąga się
z magazynu, przerabia. Męskie stroje zawsze
powstawały praktycznie od podstaw. Kiedy
odchodziłem z pracy, to mieliśmy w magazynie uszytych około pięciu tysięcy kostiumów.
Bo trzeba też pamiętać o tym, że obecnie mamy
stały zespół aktorski, a kiedyś aktorzy byli zatrudniani sezonowo. Pracowali przez rok, a po
nich przychodzili kolejni. Dlatego też trzeba
było więcej szyć, i stąd tyle tych kostiumów.
Po zrobieniu kostiumów do danej sztuki,
następował ich przegląd na scenie. W trakcie
tych przeglądów okazywało się, czy wszystko
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ieczysław Newel w trakcie pracy nad kostiumami do spektaklu Bieżeńcy. Exodus (2015 rok), fot.
Emilia Rogalska

jest w porządku, czy może trzeba coś przerobić. Zdarzało się także, że trzeba było szybko
doszyć kostium, np. kapotę. Przeglądy odbywały
się wieczorami, zazwyczaj trwały do godziny
22.00. Jako kierownik zawsze musiałem być do
końca. Teraz te przeglądy zazwyczaj odbywają
się w trakcie porannych prób. A co do samych
kostiumów, to kiedyś, po każdej przegranej
sztuce, zbierało się wszystko do magazynu
i sztuka schodziła z afisza. Poza tym kiedyś
scenograf przyjeżdżał z projektami, dokładnie
wiedział czego chce. Teraz bardzo często dopiero na miejscu okazuje się, co ma powstać, czego
scenograf chce.
Tyle lat pracy to jednocześnie wielu
przełożonych?

M

ieczysław Newel przy okazji akcji „Nasercuj się”
(2014 rok), fot. Emilia Rogalska

Do pracy przyjmował mnie Dyrektor Administracyjny Pan Witold Różycki. Był on gospodarzem teatru. To był bardzo miły i dobry człowiek.
Był administratorem, zatrudniał zarówno osoby
techniczne, jak i aktorów, podpisywał angaże.
Dyrektorem Naczelnym był Bronisław Orlicz,
który zajmował się tylko sprawami sztuk i ich
realizacją. W czasie mojej 45-letniej pracy przewinęło się wielu dyrektorów. Byli to: wspomniany Bronisław Orlicz, Andrzej Witkowski,
Jerzy Zegalski, Tadeusz Aleksandrowicz, Jacek
Andrucki, Krzysztof Ziembiński, Tadeusz
Kozłowski, Andrzej Jakimiec, Andrzej Karolak,
Piotr Dąbrowski i Agnieszka Korytkowska-Mazur. I tyle samo było dyrektorów administracyjnych w tym czasie.

Na przestrzeni tych wszystkich lat przewinęło
się bardzo wielu różnych scenografów i reżyserów. Z każdym scenografem praca była inna,
a przez to różnorodna. Jeden wymagał więcej,
drugi mniej. Każda sztuka wymagała od nas wiele
pracy i zaangażowania. Także praca z aktorami
układała się bez większych kłopotów. Każdy aktor
chciał jak najlepiej się czuć w swoim ubraniu
i żeby było mu wygodnie sprawować swoje zagranie na scenie. Praca z wszystkimi układała się
pomyślnie, bez żadnych zastrzeżeń.

Jak Pan wspomina pracę z różnorodnymi
artystami, twórcami, realizatorami?

Pracę rozpocząłem w pracowni, która mieściła
się w teatrze, na piętrze, w miejscu, gdzie teraz

Jak zmieniała się Pana praca na przestrzeni lat?

177

jest magazyn mebli dawnych. Było to blisko
sceny. Aktorzy przychodzili na miary w każdej
wolnej chwili, bo mieli do mnie blisko. Potem
przeniesiono nas na ulicę Lenina, dzisiaj Branickiego. Było tam wygodniej. Mieliśmy więcej
miejsca. Niestety, mniej wygodnie mieli aktorzy.
Musieli wychodzić z budynku i przechodzić przez
ulicę, żeby do nas dotrzeć. Pod koniec mojej pracy
znowu zostaliśmy przeniesieni do nowej części
budynku, dobudowanej przy ulicy Elektrycznej,
i tu mieliśmy wyśmienite warunki do pracy.
Warto też wspomnieć, że kiedyś każdą
sztukę musiał obejrzeć cenzor. Nie pamiętam,
czy to było kiedy pracowałem, czy jeszcze wcześniej, ale powstała u nas taka sztuka Policja i na
scenie był przegląd, na którym okazało się,
że cenzor nie pozwala zagrać tego spektaklu.
Pewnie między innymi przez to słowo, dlatego,
że przecież kiedyś była milicja. I te wszystkie
mundury, które zostały specjalnie uszyte, zostały zebrane w worki i schowane do magazynu.
I dopiero po kilku latach, kiedy nastąpiła odwilż,
ta sztuka została wznowiona. Musieliśmy te
kostiumy poprzerabiać pod nowych aktorów,
bo poprzednich nie było.
Czy jeszcze jakieś spektakle zapadły Panu
w pamięć?
Pamiętam też Konopielkę – spektakl, który budził
kontrowersje. Ta sztuka została wznowiona, ale
na innych zasadach, w momencie kiedy odchodziłem na emeryturę. A pierwsza sztuka, przy
której pracowałem, to byli chyba Szewcy, a potem wchodziły do repertuaru kolejne. Dużo było
różnych zdarzeń i śmiesznych, i wzruszających,
ale praca w pracowni krawieckiej, to była przede
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wszystkim praca. Ciężka praca, której zawsze
było bardzo dużo.
Teatr Dramatyczny to miejsce z wieloletnią
tradycją. Jakie to uczucie być częścią teatralnej rodziny?
Kiedy się zatrudniłem w teatrze, to pracowało
w nim wówczas około 160 osób. Była to jedna
wielka rodzina. Teraz jest tych pracowników
o połowę mniej. Często się spotykaliśmy na
imieninach lub innych imprezach. Było bardzo
miło i wesoło. W teatrze funkcjonowały aż trzy
sceny: duża, mała i wyjazdowa. Do każdej sceny
byli inni pracownicy, dlatego było więcej osób.
Mam takie wrażenie, że atmosfera w naszym zespole była nawet lepsza niż w rodzinie. Wszyscy
pomagaliśmy sobie i wspieraliśmy się. Cały teatr
był zgrany, niezależnie od działów.
A z czym przede wszystkim kojarzy się Panu
Teatr Dramatyczny?
Kiedy oglądam dzisiaj „Obiektyw” i widzę jakieś zapowiedzi premier czy innych wydarzeń,
to mam takie poczucie satysfakcji, że kiedyś to
było „moje”, że tu pracowałem i że jestem częścią
historii tego miejsca. Za swoją pracę w teatrze
byłem nagradzany medalami: srebrnym oraz brązowym „Zasłużony Białostocczyźnie”. Bardzo
cieszę się, że pracowałem w teatrze. Bardzo lubiłem tę pracę. Kochałem ją. Teraz jestem często
zapraszany na premiery sztuk. Dziękuję Dyrekcji i Organizacji Widowni, że o mnie pamięta.
Chętnie korzystam z tych zaproszeń. Lubię tu
wracać, czasem przychodzę odwiedzić moje
koleżanki z pracowni krawieckiej.

fot. archiwum prywatne

Nie. Tego dnia akurat nie pamiętam.

Danuta Kuźmicz
Kierownik Pracowni
Plastycznej

Teatr to magia
Jak trafiłaś do Teatru Dramatycznego?
Trafiłam do teatru 1 kwietnia 1978 roku. Taki
żart primaaprilisowy. Przez rok starałam się
o pracę tutaj, ale nie było wolnego etatu. Rok
wcześniej pracę tu rozpoczęła moja koleżanka,
a mnie się to udało w momencie, kiedy z Białegostoku wyjechała cała ekipa z Wrocławia.
A stało się to po nagłej śmierci Dyrektora
Andrzeja Witkowskiego. Jego współpracownicy zwolnili się i wyjechali stąd, a mnie udało
się wtedy rozpocząć pracę. Na początku byłam
sama w pracowni i było bardzo ciężko, bo niewiele umiałam. Ale powoli zdobywałam umiejętności i nabierałam doświadczenia. Po dwóch
latach do zespołu dołączyła Grażyna Kryś,
z którą pracuję tu do dzisiaj.
A więc praca tutaj to był Twój świadomy wybór?
Nie wiem, czy świadomy, ale myślę, że było to
przeznaczenie. Wszystko tak się potoczyło, że
praca tu to szczęśliwe wydarzenie.
A pamiętasz swój pierwszy dzień w pracy?

Teatr Dramatyczny to miejsce z wieloletnią
tradycją. Jakie to uczucie być częścią teatralnej historii?
Kiedy o tym myślę, to przede wszystkim mam
świadomość, że lata przepracowane tutaj minęły
niezwykle szybko. Czuję się, jakbym dopiero co
zaczynała pracę, jakby to było wczoraj. Pomimo
że przez te lata wiele się tu wydarzyło.
Jak zmieniała się Twoja praca na przestrzeni lat?
Przez te 40 lat na pewno zmienił się sposób mojej pracy. O wiele więcej materiałów jest teraz
dostępnych i o wiele łatwiej jest do nich dotrzeć.
Kiedyś wiele rekwizytów czy innych elementów scenografii trzeba było robić najprostszymi metodami. Niemal jak za króla Ćwieczka.
Było zdecydowanie trudniej. Kiedy przyszłam
do teatru, to było tu zatrudnionych 180 osób.
Ja pracowałam sama, ale stopniowo to się zmieniało. Dołączył do mnie kolega. Był też taki
epizod kilkumiesięczny, kiedy pracował ze mną
Dymitr Grozdew. Ale to był prawdziwy artysta
i ciężko mu było odnaleźć się w takiej etatowej
pracy. Tak więc zmieniali się i ludzie, którzy tu
przychodzili, ale i miejsce naszej pracy. Kiedyś
pracowaliśmy w innym budynku. Poza tym
kiedyś dużo rzeczy robiło się w stolarni i na
malarni. Był czas, kiedy w naszym zespole pracowało pięć osób.
Ale kiedy myślisz o tych przepracowanych
latach, to jak je oceniasz?
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Ogólnie oceniam je bardzo dobrze, tylko były
oczywiście różne chwile. Bywało i ciężko, i nerwowo. Kiedyś, kiedy pracowało więcej ludzi, było
więcej premier i takiej codziennej pracy. Ale też
był tak duży zespół, że było komu pracować.
Od kilkunastu lat pracują tu dwie kobiety – ja
i Grażyna Kryś.
Pamiętasz najbardziej wzruszający moment
w swojej pracy?
Tak, pamiętam. To było przy okazji premiery
spektaklu Sędziowie Stanisława Wyspiańskiego, za Dyrektora Piotra Dąbrowskiego, który
także reżyserował to przedstawienie. Zostaliśmy wtedy zaproszeni na scenę i podziękowano nam za naszą pracę i wkład w powstanie
tego spektaklu. Było to niezwykle miłe i właśnie wzruszające.
A jakiś zabawny moment, który pamiętasz?
Mam taki. To było na początku mojej pracy, kiedy
zatrudniona byłam dosłownie od kilkunastu dni.
Zaczęłam pracę w kwietniu, a w kwietniu była
premiera Emigrantów Sławomira Mrożka w reżyserii Jerzego Zegalskiego. Na potrzeby tego
spektaklu trzeba było zrobić dolary, które były
ukryte w psie Pluto. Moja pierwsza praca – to
było właśnie wykonanie tej maskotki psa, w którym aktor, Jan Wojciech Krzyszczak, chował te
wszystkie pieniądze. To był taki czas, kiedy szukano mojego sąsiada, więc przyszedł do nas do domu tajniak. A ja akurat tego dnia przyniosłam do
domu te dolary, żeby pokazać je rodzicom. Dzisiaj,
gdyby ktoś je zobaczył, to pewnie by się uśmiał.
Ale ja chciałam wtedy pochwalić się rodzicom
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efektem swojej pracy. To była tak naprawdę
pieczątka zrobiona w linoleum, stempel zrobiony, i było to tylko pędzlem z zieloną farbą
przesmarowane. Tak naprawdę, to po tylu latach mogę powiedzieć, że nie przypominało
to niczego. No, ale ten pan uznał, że można
to komuś sprzedać i tym handlować. Za parę
dni był telefon do teatru i wezwano mnie na
komendę wojewódzką.
To dosyć niebezpieczna historia. Jak się dalej
potoczyła?
Tak… Co prawda Dyrektor Piechowski śmiał
się, że będą mi dostarczać cebulę do więzienia.
Umówionego dnia stawiłam się na komendzie.
Na dole zapytałam strażnika, gdzie jest pokój, do którego miałam wezwanie. Zostałam
skierowana na górę i czekał tam na mnie pan,
który był u nas w domu. Polecił mi napisanie oświadczenia, że te rekwizyty nie dostaną
się w niepowołane ręce. Odpowiedziałam, że
absolutnie nie mogę podpisać takiej deklaracji,
ponieważ widzowie brali sobie te dolary na
pamiątkę. To było rozrzucane i właściwie
każdy mógł zabrać ten banknot do domu.
Poza tym uważałam, że to naprawdę nie jest
nic niebezpiecznego, ponieważ były to elementy dekoracyjne spektaklu, a nie banknoty przypominające prawdziwe dolary. Chciałam już
wyjść stamtąd, a strażnik pyta mnie: „Gdzie jest
przepustka?”. Zostałam zawrócona do milicjanta wyższej rangi, który wypisał mi zgodę na
opuszczenie komendy, i dopiero wtedy mogłam
stamtąd wyjść.
Nie zestresowała Cię ta sytuacja?

D

anuta Kuźmicz w pracowni plastycznej (1979 rok),
fot. Anatol Chomicz
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Nie! Na szczęście udało mi się podejść do niej
na luzie.
A czy poza takimi epizodami o zabarwieniu
humorystycznym zdarzały się te mniej miłe?
Chyba nie. Raczej praca układała mi się zawsze
pomyślnie. Wszystko, co robimy, uzgadniamy
ze scenografami i zawsze staramy się słuchać,
poznać ich oczekiwania, a następnie jak najlepiej
wykonywać naszą pracę. Z młodymi scenografami miewamy perypetie. Czasem chcą osiągnąć
jakiś konkretny efekt, ale używają niekoniecznie
właściwych materiałów. Niektóre rzeczy robi się
niepotrzebnie albo też bardziej skomplikowanie,
a można byłoby zrobić to łatwiej i prościej.
A czy jakoś szczególnie wspominasz współpracę z którymś z nich?
Przypomniała mi się jedna szczególnie niemiła
współpraca, ale nie będę o niej opowiadać, bo
tak, jak powiedziałam przed chwilą – raczej są
to dobre wspomnienia.
A czy był jakiś rekwizyt, element scenografii
nietypowy, szczególnie trudny do wykonania?

D
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anuta Kuźmicz z rekwizytami do spektaklu Emigranci
(1978 rok), fot. archiwum prywatne

Tak. Robiliśmy kiedyś słonia gipsowego, i to
były dwa egzemplarze. Jeden był cały, a drugi
miał zostać na scenie rzucony i miał się rozpaść. Noga miała mu odpaść. Musieliśmy wtedy
z kolegą zrobić odlew, bo ten słoń był odlewany. Do dzisiaj zresztą jest w magazynie. Można
go zobaczyć.
A z tym słoniem związana jest także taka
anegdota, że w trakcie jednego ze spektakli nie

rozbił się. Ale Jerzy Siech podniósł go i rozbił
jeszcze raz.
Robiliśmy też Chrystusa Frasobliwego –
rzeźbę o trzech metrach wysokości – do spektaklu
Pieszo w reżyserii Jerzego Zegalskiego. Rzeźbiliśmy tę figurę pod domem scenografa Ryszarda
Kuzyszyna. Aby stworzyć to dzieło, musieliśmy
m.in. sklejać pięciocentymetrowej grubości styropiany, a było ich bardzo dużo. Finalny efekt był
niezwykle imponujący. Figura wyglądała tak, jakby
była wyrzeźbiona w drewnie.
Wspominałaś o zmianach dotyczących Waszej
pracy, a czy dostrzegasz jakieś zmiany związane
z pracą z ludźmi, zmiany pokoleniowe?
Oj, tak! Na pewno. Widać wyraźnie mniejsze różnice między aktorami a resztą pracowników. Kiedyś aktorzy to była niemal świętość. Czasem wręcz
strach było do nich podchodzić, bo mogli skrzyczeć, zbesztać. To na pewno jest znaczna różnica.
Teraz relacje są o wiele bardziej koleżeńskie.

Piotr Dąbrowski. Bardzo podobały mi się także
Czarownice z Salem w jego reżyserii.
A czy są aktorzy, którzy szczególnie zapadli ci
w pamięć?
Tak. Ogromne wrażenie zrobiła na mnie aktorka
grająca w spektaklu Sońka na podstawie książki
Ignacego Karpowicza. To była Svietlana Anikiej.
Jej gra aktorska była niesamowita.
A z czym przede wszystkim kojarzy ci się Teatr
Dramatyczny?
Coś bliskiego i wyjątkowego. Aktorzy, scena,
spektakl – to jest prawdziwa magia.

Mówi się, że praca w teatrze to praca w wielkiej
rodzinie? Czy rzeczywiście tak jest?
Teraz o wiele bardziej odczuwam, że jesteśmy
jak rodzina. Może dlatego, że jest mniej pracowników, łatwiej nawiązać bliższe relacje i zintegrować się. Kiedyś był znacznie większy dystans
między ludźmi.
A czy któryś ze spektakli wystawianych w naszym
teatrze zrobił na Tobie szczególne wrażenie?
Tak. Na pewno wspomniani Sędziowie oraz Mistrz
i Małgorzata. Obydwa spektakle reżyserował
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fot. Bartek Warzecha

Franciszek Utko
Aktor

Aktorstwo – zawód
najpiękniejszy i najbardziej niewdzięczny
Od wielu lat jest Pan częścią zespołu Teatru
Dramatycznego. Jak Pan wspomina czas przepracowany w tym miejscu?
Różnie, jak to w życiu. Było i na wozie, i pod wozem. Pamięć ludzka ma to do siebie, że pozwala
nam zapomnieć o tym, co było złe, a zachować
chwile przyjemne. Dzięki temu mogłem „ładować
akumulatory” do dalszej pracy – myślę, że owocnej
pracy. Czas spędzony w teatrze to wspaniały okres
w moim życiu.
Czy pamięta Pan swój pierwszy dzień w teatrze?
Tak. Pamiętam dokładnie. Był to początek września 1982 roku. Do teatru przyszedłem na próbę
sztuki Iwona, księżniczka Burgunda, w której robiłem zastępstwo. Ludzie wydali mi się sympatyczni. Scena, budynek teatru i otoczenie zrobiły
na mnie również miłe wrażenie.
A jak to się w ogóle stało, że został Pan aktorem?
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O aktorstwie po raz pierwszy zacząłem myśleć
już w szkole podstawowej. Kiedyś, na lekcji
języka polskiego, omawialiśmy wiersz Adama
Mickiewicza Do M***. Zastanawiałem się, jak
wczuć się w rolę człowieka, który wypowiada
się w utworze; jak powiedziałby to chłopak
do dziewczyny itd. Wydaje mi się, że była to
w pewnym sensie pierwsza praca nad rolą. Poza
tym moja recytacja tak spodobała się polonistce,
że zaproponowała mi, abym powiedział ten
wiersz na jednej z uroczystości szkolnych.
Następnie była nauka w szkole średniej.
W tym czasie dużo pracowałem w teatrach
amatorskich, np. w Zarządzie Aptek w zespole
Dosis Letalis, prowadzonym początkowo przez
panią Krystynę Romantowską, a następnie przez
Zbyszka Ślączkę. Właśnie jemu zawdzięczam
najwięcej. To on pokazał mi smaczki aktorstwa,
tajniki tej sztuki, nauczył pracy nad wierszem.
No i w rezultacie pojechałem na egzaminy do
Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Zdałem
i zostałem przyjęty.
A czy pamięta Pan swoją pierwszą premierę
w Białymstoku?
Była to chyba premiera sztuki Żołnierz królowej
Madagaskaru. Nie pamiętam dokładnie.
A które z ról zagranych w białostockim teatrze
są najbliższe Pana sercu?
Do tych najbliższych memu sercu chyba zaliczyłbym role pochodzące z Pułapki miłości, Kandyda,
Nie igra się z miłością, Kolacji na cztery ręce czy
też z ostatnio granych sztuk –Maydaya i Koguta
w rosole.

Z którym z reżyserów współpracowało się Panu
najlepiej?
Bardzo dobrze współpracowało mi się z reżyserami, a jednocześnie dyrektorami naszego teatru:
Tadeuszem Aleksandrowiczem i Andrzejem
Jakimcem. Wymieniłbym tu jeszcze Jerzego
Ukleję, Stanisława Świdra i Petra Nosálka. Ostatnio zaś wspaniale pracowało mi się z Witoldem
Mazurkiewiczem.
Pamięta Pan jakieś zabawne momenty w swojej
pracy? Czy to na scenie, czy może poza nią?
Oczywiście. Pamiętam zabawne zdarzenie, które
miało miejsce w jednym z przedstawień Szewców
Witkacego. Grałem tam Hiper-Robociarza.
W jednej ze scen, strzelając ze startera, zabijałem Prokuratora Roberta Scurvy’ego. Zawsze
szło gładko. Jednak tym razem pistolet nie wystrzelił. Nacisnąłem po raz drugi, trzeci – nic,
żadnego huku. W końcu krzyknąłem: pif, paf,
po czym spojrzałem na kolegów, a oni ledwo
powstrzymywali się od śmiechu. Innym razem
– graliśmy Hamleta – kolega wyszedł na scenę,
aby wygłosić słynny monolog: Być albo nie być…,
a tu nagle śmiech na widowni. Aktor zgłupiał.
Okazało się, że za nim wszedł kot i „dumnie”
przeszedł przez scenę.
Zdarzały się jakieś wzruszające chwile?
Na przykład w Gałązce rozmarynu, którą reżyserował w 1989 roku Jerzy Hutek i Andrzej
Jakimiec, jest scena, która wyciskała łzy z oczu
publiczności. W dniu Wigilii Bożego Narodzenia
Beton wlecze ostatkiem sił choinkę, a gdy dociera
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dward Laskowski i Franciszek Utko (1983 rok),
fot. archiwum prywatne
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do kolegów, umiera, tuląc drzewko do siebie.
Rzeczywiście – to było mocne!

Czy da się oddzielić życie aktora od życia
osobistego?

A zdarzało się, że miał Pan jakieś momenty
zwątpienia?

Wielu mówi, że po pracy zamyka drzwi i zostawia teatr za sobą. Ale to jest nieprawda. Tak się
po prostu nie da. Ten, kto tak mówi, zwyczajnie kłamie.

Był taki czas, kiedy zastanawiałem się, czy
w ogóle nie zostawić aktorstwa. Tym bardziej,
że wyuczonych zawodów miałem kilka, więc
bez chleba bym nie był. Dziś cieszę się, że zostałem w teatrze.

Panie Franciszku, kiedy myśli Pan o Teatrze
Dramatycznym, to jakie pierwsze skojarzenia
przychodzą Panu do głowy?

Czy teraz – wiedząc jak wygląda ta praca – ponownie zdecydowałaby się Pan zostać aktorem?

Ciężka praca, wspaniałe spektakle, gromkie brawa
i jasność reflektorów.

To bardzo trudne pytanie. Gdyby ktoś zapytał
mnie, jaki zawód jest najpiękniejszy, to powiedziłbym: zawód aktora. Ale gdyby mnie ktoś
zapytał, jaki zawód jest najgorszy, najbardziej
niewdzięczny, to też odpowiedziałbym, że zawód aktora. Przed studiami byłem mechanikiem
maszyn biurowych. Kiedy zachodziłem do jakiejś
firmy i mówiłem, że jestem z zakładu techniki
biurowej, to witali mnie z otwartymi ramionami.
Czułem, że jestem potrzebny. Moja praca była
wymierna. Ludzie byli szczęśliwi, częstowali kawą
– bo naprawiłem im maszyny. Natomiast zawód
aktora jest niewymierny... Jednak gdybym jeszcze raz miał wybierać – wybrałbym aktorstwo.

Jest coś wyjątkowego w tym miejscu?

A co daje Panu największą radość?
Największą radością dla aktora jest chyba moment, kiedy po spektaklu wychodzi do ukłonów,
a widzowie nagradzają go oklaskami, owacjami
na stojąco. Czujesz wtedy, że doceniono twoją
pracę, że jesteś potrzebny.
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Z pewnością w każdym teatrze jest coś wyjątkowego, właściwego tylko jemu. Wiem, bo
pracowałem w kilku. Pamiętam, że kiedy byłem
jeszcze w zespole amatorskim, próby kończyły
się nieraz o godzinie 20.00, a że odbywały się
niedaleko „Węgierki”, to zdarzało się, że przychodziliśmy całą grupą i siadaliśmy na schodach
przed teatrem. Myśleliśmy wtedy, iż jakieś fluidy
popłyną do nas z tego miejsca i obdarzą nas talentem. Dziś przyznam – było to takie fajne, młodzieńcze, naiwne, słodkie. Magia białostockiego
teatru to coś nieuchwytnego, ale oddziałującego
na mnie i kiedyś, i dziś.
Po tylu latach pracy, jakie to uczucie być częścią
tej teatralnej rodziny?
Dzisiaj traktuję teatr jako swoje miejsce. Przychodzę tu i czuję się jak w domu. Przez tyle
lat w Białymstoku, a jestem tu od 1982 roku,
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ranciszek Utko w scenie ze spektaklu Łysa
śpiewaczka w reż. Rafała Matusza (1996
rok), fot. ze zbiorów Archiwum Artystycznego
Teatru Dramatycznego

uzbierało się już trochę wspomnień związanych
z pracą w tym miejscu. Ciepło myślę o czasie
spędzonym tutaj. Ileż dałoby się powiedzieć
o pracy, premierach, wspólnym świętowaniu
na bankietach...
A jeśli chodzi o relacje w zespole? Jesteście ze
sobą na co dzień, spędzacie ze sobą dużo czasu,
więc chyba dobrze się znacie?
Ma pani rację. Myślę, że dość dobrze znamy
się w naszym zespole. Relacje między ludźmi
bywają różne – od wyraźnej niechęci do wspaniałych przyjaźni. Bywają też chwile, że poniosą
nas nerwy, że wygarniemy sobie gorzką prawdę
w oczy, pokłócimy się. Jednak długo nie pamięta
się nieprzyjemnych słów, gdyż wspólna praca
nie pozwala nam na to – chyba wszystko dla
dobra sztuki.

Teatr coraz bardziej się zmienia, jak się Pan
odnajduje w tej nowej teatralnej rzeczywistości?
Dotychczas nie miałem problemu z nowinkami
wkraczającymi do teatru. Świat nie stoi w miejscu,
wszystko się zmienia, więc i teatr nie może odstawać od rzeczywistości, w jakiej obecnie się znajduje. Poza tym wszelkie nowe technologie często
służą sztuce, przyciągają też młodego widza.
Czy jest jakieś teatralne marzenie, które chciałby Pan jeszcze zrealizować?
Miła pani, ja już jestem emerytem, więc trudno
jeszcze czegoś wymagać od życia. Cieszę się
jednak, że mogę nadal występować na scenie,
robić to, co najbardziej lubię.
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fot. Ewa Krajewska

Władysław
Trusiewicz
Brygadzista sceny

Tę pracę trzeba lubić
Jak wspominasz lata przepracowane w teatrze?
Znakomicie. Było lepiej, było gorzej. Lżej, ciężko.
Jak w każdej pracy. Ale to, co najważniejsze, co
odróżnia pracę w teatrze od innych zajęć to to, że
trzeba ją lubić. Jeśli nie lubi się tego, co się tutaj
robi, to bycie w teatrze nie ma sensu.
A jak trafiłeś do Teatru Dramatycznego?
W 1970 roku w Zakładach Przemysłu Piekarskiego przy ulicy Artyleryjskiej – gdzie uczyłem się
i pracowałem – istniał zespół „Razowiec”. Prowadził go Jurek Siech – nasz znakomity aktor.
Należałem do tego teatru, a dokładnie nazywał
się on Teatr Poezji „Razowiec”. Nazwa związana
była oczywiście z faktem, że teatr ten działał przy
piekarni. Byłem w tej grupie cztery lata. Nawet
kiedy rozpocząłem pracę w teatrze, to jeszcze
należałem do „Razowca”.
A jak znalazłem się tutaj? W 1973 roku
zwolniłem się z pracy w ciastkarni i Jurek Siech
zaproponował, że umówi mnie z Dyrektorem
Witoldem Różyckim na rozmowę. A ponieważ
był wolny etat na stanowisko maszynisty sceny,
więc umówionego dnia i o konkretnej godzinie
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zjawiliśmy się z panem Jurkiem Siechem w gabinecie Dyrektora. Chwilę porozmawialiśmy na
różne tematy, aż w końcu zapytał, jaki jest mój
zawód. Odpowiedziałem, że jestem ciastkarzem
cukiernikiem. Dyrektor Różycki zastanowił się
przez chwilę, po czym powiedział: „Ciastkarza
cukiernika jeszcze w teatrze nie mieliśmy. Jest pan
przyjęty!”. I tak 1 października 1973 roku rozpocząłem swoją przygodę z Teatrem Dramatycznym.
Pamiętasz swój pierwszy dzień w pracy?
Tak, bardzo dobrze pamiętam. Nasz pokój znajdował się w miejscu, gdzie obecnie jest magazyn
garderobianej. Obok byli fryzjerzy, Edek Laskowski i Tosia Pawluczuk, która obecnie także
na pół etatu z nami pracuje. Przyszedłem oczywiście pół godziny wcześniej, żeby się nie spóźnić.
Za chwilę zaczęli się schodzić wszyscy pracownicy. Śp. Józek Klim – ówczesny brygadzista sceny
– wiedział, że tego dnia rozpocznę pracę, przedstawił mnie wszystkim i zostałem zaanektowany
przez zespół. Tak to się zaczęło.
Pamiętasz pierwszy spektakl, przy którym
pracowałeś?
Oczywiście! Jeszcze nawet nie zdążyłem się dobrze zaaklimatyzować, a już zaproponowano mi
statystowanie w sztuce Skiz Gabrieli Zapolskiej.
Reżyserem i jednocześnie odtwórcą głównej
roli był Dyrektor Bronisław Orlicz. Zobaczył
mnie przemykającego gdzieś na teatralnym korytarzu i powiedział, że będę statystował w tej
sztuce. To była znakomita przygoda. Na scenie
byłem przepięknie ubrany, jako lokaj. Mieliśmy tam konkretne zadania, m.in. sprzątaliśmy

Tak. Statystowanie to jest przygoda. Natomiast
jako maszynista sceny musiałem także przygotować scenografię, czy dokonać zmiany dekoracji – z jednej sztuki na drugą. Do tego trzeba
wspomnieć o szeregu innych obowiązków, związanych czy to z porządkowaniem małej sceny,
czy foyer. To nie jest łatwa praca. Mogę powiedzieć, że jest ciężka.

Tak… Obecnie mamy inną technologię. Dzisiaj
używamy wkrętów, wkrętarek i wiertarek, więc
na pewno, jeśli chodzi o technikę mocowania, to
jest łatwiej i lżej. Ale mam w pamięci szczególnie jedną scenografię. Była taka sztuka Samuel
Zborowski w reżyserii Andrzeja Witkowskiego. Ten spektakl miał premierę w 1977 roku.
Jeździliśmy z nim nawet na festiwal do Torunia.
To była po prostu potężna dekoracja. Były tam
podesty, które znajdowały się na wysokości pięciu metrów. Było to niezwykle trudne zadanie
dla nas, żeby je zamontować. Z drugiej strony
zamocowano linę, na której przez całą scenę
musiała niemal przefrunąć Asja Łamtiugina –
aktorka, prywatnie matka Olafa Lubaszenki.
I tak się stało, że trzeba było ją asekurować
i złapać, a ponieważ moje ręce trafiły akurat
na jej pośladki, więc pani Asja poskarżyła się
reżyserowi, żeby mnie zmienił.

Mając tyle obowiązków i będąc w pracy przez
tyle godzin w ciągu dnia, chyba ciężko jest
oddzielić życie zawodowe od prywatnego?

W trakcie tych wszystkich lat pracy zdarzyło się pewnie sporo takich nietypowych
sytuacji?

Pracował u nas kiedyś taki elektryk, Janusz
Garncarz, bardzo miły i sympatyczny pan. Polubiliśmy się nawet bardzo mocno. Niestety, już nie
żyje. On powiedział mi kiedyś, że jeśli w ciągu
dwóch lat od rozpoczęcia pracy w teatrze nie
ożenię się, to później nie będę miał na to czasu.
I okazało się, że jest to prawda. My nie mamy
ani wolnych sobót, ani niedziel. We wszystkie
weekendy służymy naszym mieszkańcom
i naszym widzom.

Tak, ale człowiek nie jest w stanie ich wszystkich spamiętać. One oczywiście przypominają
mi się okazjonalnie lub przy jakichś konkretnych
sytuacjach. Ale tak naprawdę, żeby je wszystkie
zapamiętać, to chyba musiałbym prowadzić na
bieżąco jakiś pamiętnik, zapisywać w nim te
wszystkie notatki. Bo te sytuacje można byłoby
liczyć w tysiącach!

w specjalnych perukach, podkolanówkach, żabotach. Wyglądało to dość zjawiskowo. Zagraliśmy
to przedstawienie około 100 razy, a może nawet
i więcej. Pamiętam, że dużo jeździliśmy właśnie
z tą sztuką po byłym województwie białostockim.
Wasza praca to nie tylko praca przy spektaklach, ale także ich przygotowywanie, praca
w trakcie prób i wyjazdy. To niezwykle angażujące zajęcie?

Czy pamiętasz jakąś scenografię, której postawienie było dla Was wyzwaniem?

Od wielu lat pracujesz przy Zapiskach oficera
Armii Czerwonej. Masz okazję obserwować
kolejne pokolenia widzów, które przychodzą
obejrzeć Krzysztofa Ławniczaka.
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Tak, ale na początku nie obsługiwałem tego spektaklu. Natomiast to ja robiłem Krzyśkowi pierwsze zakupy, typu: damskie majtki czy biustonosze,
pończochy. Miałem taką dość śmieszną przygodę,
związaną właśnie z tą sztuką, bo Andrzej Jakimiec
– reżyser, poprosił mnie, żebym skoczył do sklepu i kupił majtki damskie, ale największe, jakie
tylko będą. Pojechałem służbowym samochodem
do „Centralu”. Oczywiście, musiałem to kupić
oficjalnie, na teatr, na fakturę, ale stanąłem w kolejce i kiedy przyszła moja kolej, poprosiłem
o największe, jakie tylko są, damskie majtki.
Ta ekspedientka wyłożyła mi na ladę białe i różowe. W kolejce za mną zapanowała martwa cisza,
a ekspedientka próbowała ode mnie wydusić,
które majtki chcę kupić. Nie byłem zdecydowany,
a był to czas bez telefonów komórkowych, więc
nie bardzo miałem możliwość zadzwonienia
do reżysera i skonsultowania z nim wyboru.
Ostatecznie postanowiłem kupić dwie pary i powiedziałem: „A do tego poproszę największy biustonosz”. No, a wtedy już panie stojące w kolejce
nie wytrzymały i śmiechu było co niemiara.
Pracujecie w teatrze, ale jako pracownicy obsługi sceny, nie macie możliwości zobaczenia
spektakli w całości…
To prawda. Nie mamy możliwości obejrzenia
przedstawień z perspektywy widowni. Możemy
podglądać je trochę w trakcie prób, ale podczas
przedstawień jesteśmy za sceną, zmobilizowani
do obsługi. Zresztą my pracujemy tak, jak aktorzy.
Przychodzimy godzinę przed spektaklem. Wychodzimy pół godziny po. Zespół techniczny, obsługujący dany spektakl, musi być zgrany z zespołem aktorskim. Innej możliwość pracy tu nie ma.
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W zespole technicznym pracuje dużo osób,
spędzacie ze sobą bardzo dużo czasu. Jakie
relacje istnieją między Wami?
Jesteśmy trochę jak rodzina. Oczywiście bywają
różne sytuacje, zarówno niesnaski, jak i kłótnie.
Nie ma co tego ukrywać. Ale jeśli dochodzi
do momentu obsługi spektaklu, to jest pełna
współpraca i nie ma wtedy mowy, żeby górę
brały jakieś konflikty czy nieprzyjemności.
Przez te wszystkie lata w teatrze pracowało
wielu aktorów. Czy ktoś z nich zapadł Ci
szczególnie w pamięć?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo
dosłownie parę tygodni temu minęło 45 lat
mojej pracy tutaj i w tym czasie przez teatr
przewinęło się kilkunastu dyrektorów, aktorów
wręcz setki. Nie potrafię wskazać jakichś konkretnych nazwisk. Wiadomo, że jesteśmy taką
komórką w teatrze, że niezależnie od tego, jakim
człowiekiem jest dany aktor, to musimy z nim
żyć w zgodzie i pracować. Nieważne, czy jest
lepszy, czy gorszy, czy ma dobry charakter, czy
też nie. Naszym zadaniem jest współdziałanie
i taka współpraca, żeby każdy spektakl miał tzw.
„ręce i nogi”.
Wiele zależy więc od ludzi?
Oczywiście. Są przecież nerwowe sytuacje.
Szczególnie ostatnie próby takie są. Kiedy więc
nadchodzi czas prób generalnych, to atmosfera
jest tak napięta i gęsta, że zdarza się, iż przez parę
godzin po prostu nie odzywamy się do siebie.
I to jest normalne.

W

ładysław Trusiewicz w spektaklu Skiz w reż. Bronisława Orlicza (1974 rok),
fot. Bogusław Marlen
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A zdarzyły Ci się chwile zwątpienia?
Nie! Takich chwil nigdy nie miałem, natomiast
były rzeczywiście momenty nerwowe. Szczególnie pamiętam taką sytuację, kiedy robiliśmy spektakl zatytułowany Osiecka na scenie kameralnej.
Reżyserował to Piotr Ziniewicz, a scenografka
Magda Gajewska tak mnie zdenerwowała i dała
do wiwatu, że do dzisiaj to pamiętam. Na scenie
miałem powiesić plastikowe butelki. Wieszałem
je pod dyktando, po kilka, kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt sztuk obok siebie, i ona nagle
powiedziała mi: „Pięć centymetrów w prawo”.
Przesunąłem drabinę, zajęło mi to dziesięć
minut, ale zrobiłem to. Ale potem namyśliła się
i stwierdziła, żebym jednak przesunął wszystko
o 10 cm do tyłu. Cofnąłem więc. Następnie
uznała, żebym wrócił do punktu wyjścia i zawiesił wszystko tak, jak było na początku. A potem
jeszcze zmieniła zdanie i chciała, żebym przesunął wszystko w lewo, no i w tym momencie nie
wytrzymałem. Rzuciłem młotkiem i wyszedłem,
za sceną, na zewnątrz teatru.
I jak to się skończyło?

W

ładysław Trusiewicz i Bogusław Marlen w spektaklu
Skiz w reż. Bronisława Orlicza (1974 rok),
fot. Bogusław Marlen

Po jakichś pięciu-dziesięciu minutach pani Magda
przyszła i przeprosiła mnie. To było chyba trochę
złośliwe, ale udało nam się dokończyć tę scenografię i premiera odbyła się.
A pamiętasz wzruszające momenty w swojej
pracy?
Zawsze taką wzruszającą chwilą jest premiera.
To specyficzny dzień. Wtedy wszyscy mniej
się do siebie odzywają. Chodzą nawet bokami,
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żeby nie mieć ze sobą bezpośredniej styczności,
nie doprowadzić do jakieś nerwowej sytuacji
przed tak ważnym wydarzeniem. Ale dopiero
po kilkunastu latach, kiedy to wszystko weszło
w krew, przestałem zwracać na to uwagę.
A kiedy myślisz o swojej pracy na przestrzeni
lat, to w jakiś sposób ona się zmieniła?
Na pewno jest lżej, bo dzisiaj elementy mocujące możemy montować za pomocą wkrętów,
a nie tak jak kiedyś – gwoździ. Natomiast
niektórzy scenografowie mają swoje wymogi,
których my czasem nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Jak coś jest nie po ich myśli, to idą
na skargę do dyrektora. Weźmy na przykład
wyciągi, czyli sztankiety. Udźwig takiego wyciągu to jest 100, maksymalnie 150 kg. Chcą na
przykład powiesić tam dekorację, która waży
200 kg. Nie możemy tego robić, bo jest to
bardzo niebezpieczne. Ale zawsze szukamy
rozwiązań. Na przykład wiążemy dwa sztankiety tak, aby razem mogły mieć większy udźwig.
Czasami są takie pomysły na pograniczu możliwości naszego teatru i musimy znajdować
sposób na takie sytuacje, żeby reżyser i scenograf byli zadowoleni.
A pamiętasz, jakoś szczególnie, któryś z wyjazdów ze spektaklem?

zobaczyć spektakl teatru z Białegostoku. Akurat
wtedy jeździliśmy „Nysą” i Waldemar Dojlidko –
nasz akustyk – wpadł na pomysł, żeby wystawić
na dach samochodu kolumnę i puszczać muzykę z przedstawienia jako reklamę. Nie przewidzieliśmy tylko jednego, a mianowicie, że obok
jest kościół, w którym w tym czasie była msza.
Przyszedł do nas ks. proboszcz, grzecznie poprosił o wyciszenie tej muzyki, ale przynajmniej,
dzięki temu, mieliśmy widzów na naszym spektaklu, i to dość dużą frekwencję.
A kiedy słyszysz „Teatr Dramatyczny”, to jakie
pierwsze skojarzenia przychodzą ci na myśl?
Że pora iść do pracy.
A czy jest w tym miejscu coś wyjątkowego?
Chyba to, co powiedziałem na początku. To miejsce i tę pracę trzeba lubić. Jeśli ktoś lubi, to wytrzyma tu, a jeśli nie, to nie ma sensu, żeby tu być.
A czego można Ci życzyć na kolejne lata pracy?
Zdrowia, zadowolenia z pracy i bardzo ciepłych
stosunków międzyludzkich, żeby nie było
nerwówek, żebyśmy współpracowali ze sobą
i zespalali to wszystko, co robimy, w całość.

A tak. Właśnie à propos spektaklu Skiz. Z tym
przedstawieniem byliśmy wielokrotnie w terenie. Poza siedzibą zagraliśmy tę sztukę chyba
z 60 razy. No i trafiliśmy kiedyś do jakiejś małej
mieściny. Zajechaliśmy tam, ale okazało się,
że ludzie nie wiedzieli, że będą mieli okazję
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fot. Bartek Warzecha

Krzysztof
Ławniczak
Aktor

Teatr to praca zbiorowa
Jesteś częścią zespołu Teatru Dramatycznego
od 1980 roku. Jak wspominasz lata przepracowane w teatrze?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym
opowiedzieć o całym swoim życiu. Ale kiedy
myślę o pracy tutaj, przez te wszystkie lata, to
przede wszystkim przychodzą mi na myśl ludzie. Przewinęło się ich tutaj mnóstwo: aktorów,
pracowników technicznych, administracyjnych.
Przychodzili, odchodzili. Jedni przychodzili
z przypadku i zostawali na całe życie, inni przychodzili z określonym nastawieniem i szybko
odchodzili. Galeria ludzi, galeria osobowości.
Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w teatrze?
Nie za bardzo. To było tak dawno temu.
A czy pamiętasz pierwszą premierę, przy której
pracowałeś?
A tak! To była Balladyna. Grałem tam Gralona.
To była moja pierwsza rola. Wspominam ją dzisiaj
z sentymentem. To był pierwszy poważny krok
w zawodowe życie. Spektakl reżyserował Pan
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Tadeusz Aleksandrowicz, który powierzył mi to
zadanie. Była to kreacja skrojona na mój wiek
i moje doświadczenie. Uważam, że jak na moje
ówczesne umiejętności, była to duża rola.
Czy spośród ról, które zagrałeś przez te wszystkie lata, masz swoje ulubione, takie, które są
bliskie Twemu sercu?
Nie. Dlatego że, moim zdaniem, aktor nie może
mieć ulubionych ról. Nie może też o nich marzyć,
bo może się srodze zawieść. Każde zadanie aktorskie trzeba kochać. Żeby w jak najbardziej wiarygodny sposób przedstawić postać, to trzeba
się w nią niejako wtopić i kochać. Pytanie: co
w tej konkretnej sytuacji znaczy słowo „kochać”?
Kochać i nienawidzić…
Ale musisz przyznać, że jedne role gra się
z większą, a inne z mniejszą przyjemnością?
Oczywiście, że tak. Są takie role, gdzie człowiek
jest źle obsadzony albo kiedy praca z danym
reżyserem, czy w danej grupie, powoduje jakiś
dyskomfort. Człowiek zamyka się wówczas, nie
umie się odnaleźć i to uwiera wtedy. Bywa i tak,
w tym zawodzie.
Z którym z reżyserów wspominasz współpracę
w sposób szczególny?
Dla aktora każdy reżyser to jest przygoda.
Każdy wnosi coś nowego. Każdy ma swój świat
i trzeba wejść w jego sposób myślenia, patrzenia
na rzeczywistość i odczuwania jej. Wejść w jego
wrażliwość, którą proponuje w trakcie pracy.
Umieć przetransponować z siebie.

K

rzysztof Ławniczak w spektaklu Zapiski oficera Armii Czerwonej w reż. Andrzeja Jakimca,
fot. Konrad Adam Mickiewicz
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K

rzysztof Ławniczak w spektaklu
Seks, prochy i rock’n’roll w reż.
Magdaleny Klaczyńskiej (1999 rok),
fot. Piotr Sawicki

Co ja czuję? Mój Boże… co ja mogę powiedzieć?
Staram się nie przywiązywać do tak zwanych sukcesów, bo na pstrym koniu łaska pańska jeździ.
Mogę się tylko cieszyć, że są jeszcze chętni, którzy
chcą oglądać ten spektakl. A ja, ze swojej strony,
oddaję im wszystko, co mam.

Na pewno dostrzegam zmiany pokoleniowe,
bo spektakl ogląda już kolejne pokolenie widzów. Na przestrzeni tego czasu zmieniła się
percepcja i wrażliwość ludzi. To jest oczywiste. Ale ten spektakl jest tak skonstruowany,
że trzyma się cały czas pierwotnej budowy.
Nic tam nie zmieniłem. Sam się zmieniłem
przez te lata, ale to jest oczywiste. I choćbym
nie wiem, jak kombinował, to w konkretnym
czasie i w danym wieku zawsze będę trochę
inaczej patrzył na świat, ale konstrukcja przedstawienia jest taka sama.

Dostrzegasz jakieś zmiany związane z grą w tym
przedstawieniu, ale także z jego odbiorem?

A może są jakieś inne spektakle, które są dla
Ciebie ważne?

Nie mogę Cię nie zapytać o fenomen, jakim
są Zapiski oficera Armii Czerwonej. Jak czujesz
się, mając świadomość, że od tylu lat spektakl,
w którym grasz, Twoja w nim rola cieszą się
wciąż tak ogromnym zainteresowaniem widzów?
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Wszystko zależy od sytuacji, w której zaczynamy pracę i cały proces tworzenia spektaklu. Znaczenie ma to, kto jest reżyserem, jak
myśli, widzi świat, czy ja się z nim zgadzam,
czy może właśnie ten człowiek otwiera przede mną drzwi, które do tej pory były pozamykane. Najlepszym przykładem jest jedna
z ostatnich realizacji, a więc Śmierć w Wenecji czyli czego najbardziej żałują umierający.
Dla mnie to jest bardzo ważny spektakl.
To przedstawienie zostało tak ułożone,
że mogę nawet powiedzieć, że jest takim
rodzajem wewnętrznej autobiografii. Może
mojej, może reżysera. Prosił nas, a czasami
nawet kazał (śmiech), abyśmy otworzyli takie
rejony naszego umysłu i naszej duszy, których
na co dzień nie otwieramy. Oczywiście, nie
chodziło o to, żeby uzewnętrzniać się, pokazywać widzom swój stres czy swoje łzy.
Naszym celem było pokazanie, że człowiek
jest i wspaniały, i żałosny, mały i wielki.
O to chodziło reżyserowi. I tak – jest to
dla mnie ważny spektakl. I chyba jest ważny
dla wszystkich aktorów w nim grających.
A pamiętasz najbardziej wzruszający moment
w swojej pracy?
Chyba jestem nieczuły. (śmiech) Było mnóstwo
takich chwil. Przede wszystkim jednak pamiętam
takie zadurzenia się w sukcesie, a na drugi dzień
okazywało się, że jest to zwykła kicha. Staram
się raczej twardo stąpać po ziemi, a chyba najlepsze określenie na opisanie mojej życiowej
postawy to „pogodna rezygnacja”. Rezygnacja
z rozbudowanych ambicji, oczekiwań. Wychodzę
z założenia, że z tym światem trzeba się godzić.

Każdy, kto mnie zna, wie, że nie jestem ani
roszczeniowy, ani pretensjonalny. Staram się
być zwyczajnie normalny.
Ale musiały Ci się zdarzać jakieś wpadki,
jakieś śmieszne sytuacje na scenie?
Tyle ich było… Czasem wystarczyło, że kolega
zrobił zeza i już następowała dekoncentracja na
scenie. Kiedy byłem młodszy, byłem znacznie
bardziej wrażliwy na takie sytuacje i łatwo było
mnie wyprowadzić z równowagi. Dzisiaj to już
tak nie za bardzo.
Więc to były celowe zachowania kolegów
ze sceny?
No pewnie! To były takie kawały, które robiliśmy sobie głównie przy okazji ostatnich
spektakli. Kiedyś istniała instytucja tzw. „zielonego przedstawienia”. Premiery były wtedy
co miesiąc, a nowe spektakle grane były mniej
więcej, powiedzmy, przez miesiąc, dwa. Ostatnie z przedstawień było tym „zielonym” i wówczas dawaliśmy sobie przyzwolenie na robienie
różnego rodzaju żartów i numerów. Dawaliśmy
upust naszej fantazji. I myśmy się wtedy bawili,
i publiczność także się świetnie bawiła.
Miałeś w swojej pracy chwile zwątpienia?
Codziennie... (śmiech) Bo to nie jest łatwy
zawód. Komuś z zewnątrz może się wydawać,
że jest to łatwe zajęcie: nóżka w lewo, nóżka
w prawo. Ale tak nie jest. Oprócz tego, że jest to
rzemiosło, którego człowiek uczy się przez całe
życie, jest to także sposób na życie. Aktorstwo
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to styl myślenia i postrzegania rzeczywistości.
Oczywiście, aby wykonywać tę pracę, trzeba mieć
pewną wrażliwość.
Praca w zespole aktorskim, to współpraca z różnorodnymi osobowościami i charakterami...
Kłębowisko żmij. (śmiech) Konkurencyjność tego
zawodu wymusza pewien określony rodzaj relacji społecznych. Trudno na przykład o przyjaźń
w tym zawodzie. Ona oczywiście zdarza się,
ale ponieważ jesteśmy konkurencyjni, to jeśli
uda nam się zachować w zespole dobry poziom
koleżeństwa, to już jest w porządku. To zawód,
w którym ktoś zawsze może cię zastąpić. I odwrotnie – ty możesz zastąpić kogoś wbrew oczekiwaniom innych osób. Możesz zagrać lepiej
od kogoś albo dostać rolę, o której marzyła inna
osoba z zespołu.
Mówi się, że praca w teatrze, to jak praca w jednej wielkiej rodzinie.
To praca w grupie.
Kiedy myślisz o Teatrze Dramatycznym,
to jakie pierwsze skojarzenia przychodzą
Ci do głowy?
Mój teatr…
Jest coś wyjątkowego w tym miejscu?
Pracuję tu tyle lat, więc trudno, żebym się nie
utożsamiał z tym budynkiem, z ludźmi, którzy
tu pracują. Bardzo utożsamiam się z tym, co
związane z naszym teatrem, i dlatego bardzo
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boli mnie np. niekompetencja, czy to moja – bo
przecież nikt z nas nie jest doskonały – czy ludzi,
którzy pojawiają się tu i myślą, że wywrócą ten
świat do góry nogami, a nie są przypisani ani
do struktury teatru, ani do jego atmosfery. Nie
wiedzą, jak pojmować teatr, czym on jest, jaki
powinien być, a przede wszystkim, dla kogo jest.
To mnie boli.
Czy dzisiaj – wiedząc, jak trudny jest to zawód – ponownie zdecydowałbyś się na wybór
tego zajęcia?
Niczego innego nie potrafię robić w życiu, więc
muszę to robić. Ale żeby nie zwariować, to muszę
chcieć. Więc muszę i chcę. Chcę i muszę. Zawsze
chciałem być aktorem i zostałem nim. Zapytałaś
o zwątpienie… hmm… Na pewno nie chciałbym,
i na szczęście tak się złożyło, żeby moje dzieci
były aktorami. I na szczęście nie zostały, wybrały
sobie inne zawody.
Praca aktora wymaga ogromnego zaangażowania i poświęcenia. Ciężko chyba oddzielić życie
zawodowe od życia prywatnego?
Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy przychodzi do pracy ktoś, kto bardzo chce pracować
w teatrze i myśli, że spotkają go tu bąbelki,
szampany, balony, rewia, karuzela. Nagle okazuje
się, że trzeba przyjść do pracy dwa razy: rano
i wieczorem, że nie ma się wolnych sobót, że
nie ma się wolnych niedziel. Czasami – chociaż
teraz jest to już uporządkowane – zdarzało się,
że nawet poniedziałki były zajęte. I przychodzi
taki człowiek, i pyta: a gdzie sobota, a gdzie niedziela, a gdzie czas wolny, rodzina? Nie ma…

Praca w tym zawodzie to jest rodzaj służby, jak
w wojsku. Skazano, sdiełano. Wybrałeś taką
drogę? To cierp. To był twój wybór.
Ale mimo wszystko chyba jesteś zadowolony
z wyboru takiej, a nie innej drogi życiowej?
Muszę. Piekarz upiecze bochen chleba i jest
szczęśliwy, że ładnie wygląda i pewnie będzie
smaczny. Ktoś inny dobrze ułoży chodnik i jest
zadowolony ze swojej pracy. Ogrodnik, który
pięknie przystrzyże ogród, także musi być zadowolony. I tak samo jest w naszym zawodzie.
Tak naprawdę – ale do tego trzeba dysponować
pewnym stopniem świadomości i krytycyzmu
wobec siebie – to aktor sam wie, czy zagrał
dobrze, czy źle. Bo siebie nie oszuka. Pod
warunkiem, że jest świadomy i krytyczny.
Czy zdolności aktorskie przydały Ci się w jakiejś życiowej, niescenicznej sytuacji?
(śmiech) Pracuję tyle lat, tyle gram i pani w sklepie mnie nie poznaje. Ale wystarczy, że np.
w „Teleexpressie” ukaże się pięciosekundowa
zajawka z moim udziałem, to od razu podnosi
się larum, że to Pan Krzysztof – ten aktor, którego pokazali w telewizji. Na co dzień tego
nie odczuwam.
Teatr coraz bardziej się zmienia, na scenę
wkraczają nowe technologie. Czy te zmiany
mają znaczenie dla Ciebie jako aktora?

Wszystko się zmienia. Zmienia się także sposób
myślenia i patrzenia na świat. To, co było wspaniałe, dobre i na czasie, to było. Dzisiaj świat jest
inny i w związku z tym także technologia jest
inna. Broadwayu tutaj nie zrobimy, bo nie mamy
takich możliwości. Ale piękne jest również i to,
że przy użyciu tradycyjnych technik teatralnych,
a mam tu na myśli np. scenografię, można dzisiaj
uzyskać taki efekt, jaki gdzie indziej uzyskuje
się przy pomocy świateł, elektroniki i innych
gadżetów. Przykładem takiego spektaklu jest
Kogut w rosole. Tam nie potrzeba technicznego
szaleństwa. Wystarczyło przemyśleć i mądrze
zagospodarować przestrzeń sceny. Na oczach
widzów wszytko zmienia się jakby za dotknięciem
przycisku, a jest to praca ludzi – całego zespołu,
który pracuje przy tym przedstawieniu. I to jest
piękne w tym wszystkim.
Poza tym Kogut w rosole to jest akurat
spektakl aktorski. Nie da się go udźwignąć bez
dobrze przygotowanych i zagranych ról. A mam
wrażenie, że te nowinki techniczne pozwalają
na pewną hochsztaplerkę. Dym, zaciemnienie.
A teatr jest pracą zbiorową. Spektakl powstaje
dzięki współpracy aktorów, reżyserów, scenografów i kostiumologów. Wszystkie te osoby
i wszystkie elementy muszą ze sobą współgrać.
A czego można Ci życzyć na kolejne lata pracy?
Zdrowia. Wyłącznie zdrowia.

Oczywiście. Jak powiedział Heraklit z Efezu:
panta rhei – wszystko płynie, a więc nikt z nas
nie może wejść dwukrotnie do tej samej rzeki.
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fot. Ewa Krajewska

Antonina
Pawluczuk
Fryzjerka, charakteryzatorka, perukarka

Ta praca uskrzydla
Jak trafiła Pani do Teatru Dramatycznego?
Brat mojej mamy był tutaj kierownikiem
Organizacji Widowni. Od małego dziecka
przychodziłam do teatru. Kiedy dorosłam,
zaczęłam się zastanawiać, jakby rozpocząć
w teatrze pracę. Najpierw poszłam do szkoły
fryzjerskiej, gdzie skończyłam wydział męsko-damski. Przez dwa lata pracowałam w zakładzie, żeby nabyć doświadczenie. Po tych dwóch
latach przyszłam do teatru i rozpoczęłam tu
swoją pracę. A było to 1 marca 1970 roku.
A więc już bardzo, bardzo dawno.
Czyli była to przemyślana decyzja i chęć pracy
akurat w tym miejscu?
Tak. Była to zdecydowanie przemyślana i świadoma decyzja. Kiedyś nie było szkół perukarskich
i charakteryzatorskich. Trzeba było w inny sposób
zdobywać wiedzę i umiejętności w tym zakresie.
Kiedy przyszłam do teatru, pracował tu wspaniały charakteryzator, perukarz, a wraz z nim cała
grupa artystyczna wraz ze specjalistami, którzy
przyjechali do Białegostoku. Miałam wspaniałego
nauczyciela, przy którym mogłam się dokształcać.
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Co ważne, miał on prawo wykonywania zawodu
aktora, wydane przez ówczesne ministerstwo
kultury. Poza tym, że był aktorem, był właśnie
także charakteryzatorem. Nauczyłam się przy
nim pięknego zawodu. Potem, za dyrektora
Andrzeja Witkowskiego, który odszedł nagle,
podczas Festiwalu Teatrów Polski Północnej
w Toruniu, miałam okazję odbyć praktykę
w Teatrze Narodowym. Były to piękne czasy,
z Adamem Hanuszkiewiczem i całą plejadą
asów polskiej sceny teatralnej. To było dla mnie
ogromne doświadczenie i okazja do zdobycia
umiejętności, które potem mogłam wykorzystywać w naszym teatrze.
Czy pamięta Pani swój pierwszy dzień
w pracy?
Pamiętam, że pierwszego dnia mój szef – Edzio
Laskowski – powiedział: „Proszę usiądź, zrób
treskę”. Odpowiedziałam mu, że oczywiście
uczyłam się robić treski, ale nie praktykowałam
na tyle, żeby w tamtej chwili, w tamtym momencie ją zrobić. Pamiętam tylko, że rzucił do
mnie: „Nie, nie, nie tak! W tym teatrze to ty
się nauczysz wszystkiego”.
Teatr Dramatyczny to miejsce z wieloletnią
tradycją. Jak się Pani czuje jako część tej
teatralnej rodziny?
Wspaniałe! Tak jak powiedziałam, od dziecka
często tu bywałam i bardzo chciałam tu pracować. Od 10 lat jestem już na emeryturze, ale
kiedy padła propozycja ze strony Pana Dyrektora, żebym jeszcze tu popracowała, to muszę
przyznać, że byłam przeszczęśliwa. Cieszę się,

że jestem jeszcze potrzebna. To na pewno uskrzydla w życiu i dodaje sił. Pomimo że jestem już
w takim, a nie innym wieku.
Jak zmieniała się Pani praca na przestrzeni
tych lat?
Kiedyś zdecydowanie częściej w spektaklach
były wykorzystywane peruki. Teraz znacznie
rzadziej. Może to wynika z faktu, że nie uczy
się perukarstwa w szkołach teatralnych
w Warszawie czy w „Filmówce” w Łodzi?
Kiedyś uczono aktora, jak ma ograć perukę
gestem, ruchem. Teraz się tego nie praktykuje.
Starsze pokolenie – aktorzy przedwojenni
i powojenni – traktowali to zupełnie inaczej.
Teraz wszystko jest bardzo uwspółcześnione.
Chociaż w naszym teatrze, ostatnio na przykład w Balladynie, wykorzystujemy francuskie
peruki. Także w Zemście, gdzie grają same kobiety, trzeba pokazać tych mężczyzn w kobitkach
m.in. za pomocą peruk.
Pamięta Pani pierwszą premierę, przy której
pani pracowała?
Tak. To był Skandal w Hellbergu w reżyserii
Bronisława Orlicza. To było ponad czterdzieści
lat temu, więc nie pamiętam szczegółów. Premiera
odbyła się na początku marca, kiedy rozpoczęłam
pracę. Od początku zajmowałam się i perukami,
i charakteryzacją.
Praca w teatrze to praca bardzo angażująca
nie tylko zawodowo, ale i emocjonalnie.
Czy da się oddzielić to życie teatralne od
prywatnego?

Przede wszystkim trzeba mieć rodzinę, która pomaga i która rozumie. Swoje dziecko urodziłam
bardzo późno, bo jednak teatr był i jest niezwykle
absorbujący. W mojej pracy bardzo wspierał mnie
mąż. Mieliśmy także wspaniałą nianię, więc dziecko udało się wychować. Co prawda jedno, ale się
udało. Kiedyś z każdym spektaklem wyjeżdżaliśmy
bardzo dużo w teren. Nawet po miesiącu, a nawet
i po trzy miesiące. Rano były próby, a po południu
wyjazdy. To było bardzo angażujące. Cieszę się, że
teraz jest coraz więcej teatralnych rodzin. Kiedyś
dzieci zupełnie nie było, bo ważniejsza była kariera. A teraz jest cudownie. Są małżeństwa aktorskie,
które mają dzieci. Aczkolwiek bardzo im współczuję, bo wiem, jak trudno jest wychować dzieci
przy takim trybie pracy i w takim zawodzie, który
nie jest łatwy do pogodzenia z życiem rodzinnym.
Czy którąś z charakteryzacji wspomina Pani
szczególnie?
Tak. To było w spektaklu Mistrz i Małgorzata Piotra Dąbrowskiego, w którym wraz z Elą
Gawlicką charakteryzowałyśmy Marcina Bartnikowskiego, który grał Jeszuę Ha-Nocri. Żeby go
przygotować do sceny drogi krzyżowej, trwało
to tak z godzinę. To była charakteryzacja wymagająca sporo czasu.
A jak wspomina Pani pracę z różnorodnymi
aktorami, którzy pracowali w tym miejscu?
Ja mam bardzo pozytywne doświadczenia, związane ze współpracą z aktorami. Ale myślę, że
w takiej pracy wszystko zależy od człowieka.
Trzeba być pozytywną osobą i wtedy otrzymuje
się to samo.
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Pracowała Pani przy wielu różnych spektaklach. Które z nich wywarły na Pani największe wrażenie?
Tych przedstawień było bardzo dużo. Każde
z nich było inne i wywierało inne wrażenie. Każde
wymagało innego zaangażowania i pracy. Trudno
mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie
chciałabym wyróżniać konkretnego, a pominąć
inne ważne.
Które z kreacji aktorskich zapadły Pani
w pamięć?
W naszym teatrze pracował niezwykle zdolny
aktor – Stanisław Jaszkowski. Graliśmy tu
taki spektakl Cena Arthura Millera w reżyserii
Stanisława Wieszczyckiego. Jaszkowski grał
Gregory’ego Solomona, i to była niesamowita
rola w jego wykonaniu. Zagrał to koncertowo.
Najbardziej wzruszający moment?
Mogę opowiedzieć o jednym z ostatnich momentów. Tak, taki wzruszający moment, to kiedy
widziałam jedną ze scen w spektaklu Popiełuszko.
Sceny Popiełuszki z matką, to niezwykle poruszające momenty w mojej pracy. Widząc te sceny, zdarzało się, że jednak łzy w oku kręciły się.
Te momenty spektaklu dość mocno chwytają
za serce.
A czy miała Pani w trakcie tych wszystkich lat
jakieś chwile zwątpienia?
Nie. Może pod koniec sezonu, kiedy wychodzimy z domu, to praktycznie z mężem nie
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rozmawiam, bo już wszyscy jesteśmy przemęczeni tą moją pracą i ciągłą zajętością. Repertuar jest bardzo bogaty. Bardzo dużo gramy
i to świetnie. Ale jest to bardzo angażujące
i wyczerpujące.
A pamięta Pani jakieś zabawne sytuacje?
A tak, tak! Jola Skorochodzka kiedyś wyszła na
scenę, tylko nie pamiętam w jakim spektaklu...
To były chyba Damy i huzary. Kurtyna w tym
przedstawieniu była opuszczana. Na końcu
kurtyny są takie ciężarki, i Jola stanęła właśnie
na tej spuszczającej się kurtynie, zaczepiła się
o perukę i troszeczkę Jolę poniosło. Bo peruka
musi być zawsze bardzo dobrze przypięta.
I wtedy była. (śmiech)
Praca w teatrze to praca z ludźmi, z osobami
o różnych cechach, charakterach...
I właśnie to jest fajne! Bo, na przykład, kiedy dostaję projekt scenograficzny, to mogę do niego
dodać coś jeszcze od siebie, coś dopowiedzieć.
Scenograf oczywiście może to zaakceptować lub
nie. Ale raczej nie było to nigdy problemem czy
kłopotem. Co ciekawe, to to, że każda twarz jest
inna. Każdą inaczej się przygotowuje. Nie można
aktora czy aktorki przygotować w jednym kierunku. Każdy jest inny, ma inną linię twarzy czy owal.
Do każdego trzeba podejść indywidualnie. Z pewnością jest to ciekawe i za każdym razem jest
to wyzwanie.
A czy jest taka charakteryzacja, z której jest
Pani szczególnie zadowolona? Może nawet
dumna?

Przygotowaliśmy kiedyś spektakl, który był
pokazywany na festiwalu w Rzeszowie. Grała
tam Pani Jola Borowska. To było przedstawienie,
do którego musiałam przygotować łysą perukę.
Pierwszy raz robiłam taką. A w ogóle, to jako
drugi teatr w Polsce, który wykonał taki rodzaj peruki. Pierwsi byli moi koledzy z Teatru
Narodowego w Warszawie. Dla Pani Grażyny
Szapołowskiej. Pojechałam wtedy do nich, żeby
podejrzeć, jak ją wykonać. I właśnie pierwszą
wykonaną przeze mnie łysą perukę założyła Pani
Jola Borowska w spektaklu Elektra w reżyserii
Jana Nowary.
W repertuarze jest wiele spektakli, musi Pani
ucharakteryzować wielu aktorów. Jak udaje
się Pani to wszystko zapamiętać: kogo, jak
pomalować, aby za każdym razem wyglądał
podobnie na scenie?
No właśnie, aby to się udało, prowadzę taką
księgę z obsadą. Uzgadniam ze scenografem
każdą postać i zapisuję szczegółowe informacje.
Notuję je zarówno dla siebie – właśnie dla przypomnienia, ale i dla przyszłych osób, które będą
tu po mnie pracować. Zapisuję informacje m.in.
o tym, jaką aktor ma perukę, numer peruki, jak
jest uczesana. To wszystko notuję, bo rzeczywiście tych spektakli na przestrzeni lat było
bardzo dużo. Teraz także jest ich wiele, więc
potrzebuję tego wglądu i przypomnienia.
Czasami jednak zdarza się, że pytam aktora:
„A co ja u ciebie robię?” Oczywiście, podpowiadają mi i pomagają.

T

adeusz Zapaśnik, Antonina Pawluczuk i Jacek Domański w
scenie zbiorowej ze spektaklu Dziś do Ciebie przyjść nie mogę
w reż. Ireneusza Kanickiego (1975 rok), fot. Stanisław Dukiewicz

A z czym przede wszystkim kojarzy się Pani
Teatr Dramatyczny?
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A

ntonina Pawluczuk w scenie
zbiorowej ze spektaklu Dziś do
Ciebie przyjść nie mogę w reż. Ireneusza
Kanickiego (1975 rok), fot. Stanisław
Dukiewicz

Praca. Ludzie spoza teatru nie wyobrażają sobie,
jaki jest to ogrom pracy. Dopiero jak są tu z nami
albo kiedy wyjeżdżają z nami np. na spektakl
grany gościnnie poza siedzibą, wtedy dopiero
zaczynają rozumieć, jak wygląda ta nasza praca.
Wtedy tak naprawdę orientują się, jak to wygląda od środka. Zazwyczaj ludzie myślą sobie, że
przychodzimy do pracy, aktor zagra rolę, kasa
wypłaci wynagrodzenie za nią, a to nie jest takie
proste. A to tak nie wygląda. Inni pracownicy
mają wolne weekendy, a my pracujemy. Służymy
ludziom, którzy chcą kultury i przychodzą na
nasze spektakle. Bardzo nas to cieszy. Szczególnie
teraz, kiedy widownia jest zazwyczaj pełna.
Czy Pani zdaniem jest coś wyjątkowego w tym
miejscu?

204

Tak. Ja mawiał mój szef – Edzio Laskowski –
„kto pierwsze zelówki zerwie w teatrze, ten już
tu zostaje na zawsze”. Ciężko stąd odejść, jak się
już tutaj jest. Tak jak wspominałam, ja wróciłam
– dokładnie po 10 latach pracy gdzie indziej –
i jest mi tu bardzo dobrze. Czuję się komfortowo
w tym miejscu.
Czego można Pani życzyć na kolejne lata pracy?
Zdrowia i tej formy, w jakiej się teraz znajduję.
To mnie motywuje do dobrego samopoczucia.
Może to zabrzmi nieco nieskromnie, ale pochwalę się: szanują mnie i Pan Dyrektor, i ludzie, i to
jest najważniejsze. To, że nie jest się takim pracownikiem z listy obecności, ale kimś szanowanym i docenianym.

fot. Bartek Warzecha

Marek
Tyszkiewicz
Aktor

Wierność wobec
zmienności
Sześć lat temu, kiedy poprosiłam Cię o odpowiedź na pytanie: dlaczego zostałeś aktorem,
nie udzieliłeś mi jej. Czy dzisiaj chciałbyś
o tym opowiedzieć?
Nie odpowiedziałem? Chyba wiem, dlaczego.
Przesłanki – po tych dwudziestu pięciu latach
– wydają się idiotyczne. Zdradzę sekret, którym
się chyba nigdy nie chwaliłem: w tamtym okresie
pisałem pamiętnik młodego ucznia Technikum
Elektronicznego w Olsztynie – informatyka,
który, jak młody Werter, cierpiał i zapisywał to
sobie. I wiem, dlaczego chciałem wtedy zostać
aktorem. Ale jest to dzisiaj tak niepoważne
i śmieszne, że chyba znowu uniknę odpowiedzi.
Jedno, co mogę powiedzieć: nie żałuję, mimo
że robię to z zupełnie innych powodów. Dziś
wiem, że nic innego nie umiem robić lepiej, niż
występować na scenie. To jest naprawdę szczera
odpowiedź na to pytanie.
A więc nie zdecydowałbyś się na wybór
innego zawodu, gdybyś miał taką ponowną
możliwość?

Myślę, że nie. Nie zdecydowałbym się z zawodu
aktora zrezygnować. Scena, teatr to miejsce,gdzie
czuję się naprawdę spełniony i jest mi tu
chyba najlepiej na świecie. Czasami to trochę
niepoważne, bo wydaje mi się, że jest mi w teatrze
lepiej niż w domu. Co uważam, że nie jest zdrowe.
Ale tak jest.
Trudno więc chyba oddzielić życie teatralne od
życia prywatnego?
Idealnie byłoby oddzielać te dwie sfery. I to jest
idealna sytuacja. Od pewnego czasu robię dość
dużo, żeby precyzyjnie te dwie dziedziny oddzielać. Ale nie jest to możliwe, choćby z takiego
powodu, że w teatrze spędzamy gros swojego
czasu. To nie jest tylko osiem godzin dziennie.
Praca w teatrze jest pewnego rodzaju fascynacją.
Przygotowanie do roli wymaga zaangażowania
przez cały czas. Jedząc śniadanie, biorąc prysznic,
odrabiając lekcje z córką, aż do położenia się
w łóżku. Bardzo długo uważałem, że to rozgraniczenie – bycie w domu kimś innym, niż
tym, kim jestem na scenie – jest w aktorach złe,
sztampowe. Że to powinno jedno z drugiego
wynikać. I to trwało długo. Może dlatego, że na
początku pracowałem w Wierszalinie i był to
trochę inny teatr. Taki wychodzący z osobowości
aktora i z osobowości aktora czerpiący. W trakcie
lat przepracowanych w Teatrze Dramatycznym
zrozumiałem z kolei, że nie zawsze trzeba tak
grać. Że można grać inaczej i że to też jest dobre.
I że trzeba oddzielać życie zawodowe od prywatnego. Moja rodzina, moi znajomi nie pracują
w teatrze i nie rozumieją tego, że oni są po pracy,
a ja wciąż w pracy. Dzisiaj uważam, że kontakt
z rzeczywistością jest dla aktora niezbędny.
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Bez tego przestaje istnieć. Jeżeli aktor nie jest
zanurzony w codzienności, w zwykłym życiu,
to prędzej czy później wypali się na scenie.
Nie będzie miał inspiracji i jego gra zmieni
się w totalne udawanie, totalną fikcję i totalną
nieprawdę. Trzeba umieć swoją osobowość
przerzucać na role, które się tworzy, i czerpać
z tego Marka Tyszkiewicza, który chodzi rano
po bułki.
Jesteś aktorem Teatru Dramatycznego od
2006 roku. Jak wspominasz czas przepracowany w tym miejscu?
Przede wszystkim nienudno. Początkowo występowałem jako aktor gościnny. Trochę taki pirat,
bo przyszedłem tu niemal wprost z zespołu
Teatru Wierszalin – zespołu zbuntowanego,
negującego repertuarowość. Czas pokazał, że
Wierszalin doszedł do tego samego momentu:
jest teatrem instytucjonalnym, z dotacjami
państwowymi, i stał się klasyką alternatywy.
To moje inne spojrzenie na teatr repertuarowy
i spojrzenie na zespół, który posługiwał się nieco
odmiennymi metodami pracy, a także spojrzenie
tego zespołu na mnie, nie było idylliczne. Proces
docierania się trwał dość długo. Ja, jako jeden
z nielicznych, pracowałem tu trzy sezony jako
aktor gościnny, dla którego było miejsce na
scenie, a nie było miejsca w ścisłym składzie
zespołowym. Bo być w teatrze na etacie, to
znaczy być częścią zespołu. To nie był nudny,
ale ciągle zmieniający się i ewoluujący stan.
Ale od pewnego momentu zacząłem czuć się
tutaj, jak u siebie.
Czy pamiętasz swój pierwszy dzień w teatrze?
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Tak! Nawet nie dzień, a tydzień, który był niezapomniany, dlatego że prawie stąd nie wychodziłem. W scenicznej kieszeni – tu, gdzie obecnie
jest skład dekoracji – była scena. I właśnie w tej
kieszeni Klątwę grał gościnnie Teatr Wierszalin. A jednocześnie występowałem rano i wieczorem w przedstawieniu Ferdydurke Teatru
Dramatycznego. Było to trzyipółgodzinne
przedstawienie. A więc dwa przedstawienia
dawały siedem godzin. Doliczając do tego
dwugodzinną Klątwę i przerwy w trakcie
i między przestawieniami, w sumie byłem
w teatrze ponad 12 godzin dziennie. Pamiętam, że było to fascynujące, ale potem byłem
tak wykończony tą robotą, że spałem przez
cztery dni. Ale to jest to cudowne pierwsze
wrażenie związane z Teatrem Dramatycznym.
A pamiętasz emocje związane z pierwszą
premierą?
Tak, to była właściwie moja trzecia premiera
w Teatrze Dramatycznym, ale pierwsza tak
na serio. Zagraliśmy przedstawienie reżyserowane przez Piotra Dąbrowskiego. Spróbuję
przypomnieć sobie cały skład, bo był dość
ciekawy: obecny Pan Dyrektor Piotr Półtorak,
Arleta Godziszewska, Karol Smaczny, Krzysiek
Ławniczak i ja, i Agnieszka Możejko. To było
Ces’t la vie. Kabaretowa scena, trochę dziwne
przedstawienie na foyer. To była cudowna
praca, szybka, wyczerpująca, z zabawną reakcją
ludzi na premierze. To było takie wejście smoka.
Po tym, co grałem w Wierszalinie, był to teatr
absurdalny. Dziś wiem, że w teatrze najtrudniej jest grać farsy i komedie i właśnie od tego
tu zacząłem.

Która z zagranych ról, która z kreacji
aktorskich jest najbliższa Twojemu sercu?
Jest ich kilka. I to, co istotne: każda kolejna,
którą tworzę teraz, staje mi się najbliższą.
A patrząc w przeszłość… to nie chodzi mi
o role bliskie memu sercu, ale o te, które mnie
fascynują. Czasami jako postać, którą odgrywałem, a czasami tym, co zrobiłem jako aktor.
Te najbliższe, to rola Leona w Leonie i Matyldzie, Gonzala w Trans-Atlantyku, Horodniczego w Rewizorze. No i szalenie piekielnie
trudna rzecz, z której cieszę się, że jej podołałem, to kiedy zagrałem Hioba według dramatu Karola Wojtyły. I mój monodram Testament,
który robiłem z Jackiem Malinowskim, według
poezji Herberta. Uważam, że dzisiaj nie byłbym
w stanie powtórzyć tych ról, a udało się i było
całkiem ciekawe.
Pracowałeś z wieloma reżyserami. Czy praca
z którymś z nich była dla Ciebie szczególnie ważna?
Faktycznie tych reżyserów było bardzo wielu
i z niemal każdym było bardzo interesująco.
Każdy ma co innego do powiedzenia, posługuje się inną poetyką. Ale mimo że grałem
tam dość małą rolę – epizod – to jestem pod
wrażeniem spotkania z Julią Wernio w trakcie pracy nad Lotem nad kukułczym gniazdem.
Liczba przegadanych prób, precyzja wykonania
ogromnego dzieła – to coś niezapomnianego.
Może także dlatego, że była pierwszą kobietą,
która mnie reżyserowała.
Pamiętasz najbardziej wzruszający moment?

Pamiętam… To było po premierze Rewizora
w reżyserii Jacka Jabrzyka. To była szalona
produkcja, a splotła się jeszcze z wychodzeniem
na prostą po śmierci mojej żony. To przedstawienie odniosło na premierze duży sukces. Byłem tak
wzruszony, że mimo iż siedziałem do późna na
popremierówce, to kiedy przyszedłem do domu,
chyba do czwartej nad ranem nie mogłem zasnąć.
Z dumy. Leżałem sam, bo byłem wtedy sam
w mieszkaniu, a w głowie kłębiły mi się myśli,
przypominały mi się wszystkie trudne momenty,
z których cudownie wybrnąłem. To był natłok
pozytywnych emocji po premierze.
A miłe momenty?
Myśląc o cudownej zabawie i cudownym humorze, nie zapomnę atmosfery na spotkaniu popremierowym po Locie nad kukułczym gniazdem.
Trwało ono do szóstej nad ranem i kończyliśmy
je powtórką układu choreograficznego ze spektaklu. I warto także wspomnieć popremierówkę
po mojej pierwszej realizacji tutaj, a więc Ferdydurke w reżyserii Andrzeja Jakimca. To był
bankiet urządzony z przepychem, z okazji okrągłego jubileuszu teatru. Siedzieliśmy wspólnie
chyba do dziewiątej rano. Pamiętam, że pani
odkurzała miedzy naszymi nogami, a my dalej
siedzieliśmy. Zdradzę tylko tyle z tej nocy, że
pogotowie przyjeżdżało do teatru dwa razy.
To była naprawdę udana impreza.
Utkwiły Ci w pamięci zabawne chwile, jakieś
wpadki?
Ja kocham teatr spontaniczny i cudownie się
w nim czuję, kiedy reżyser zostawia aktorowi
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gnieszka Możejko-Szekowska, Piotr Półtorak, Marek
Tyszkiewicz i Arleta Godziszewska w spektaklu C`est la
vie! w reż. Piotra Dąbrowskiego (2006 rok), fot. Konrad Adam
Mickiewicz
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trochę marginesu. Chociaż każda improwizacja aktora jest w pewnym sensie ułożona, lubię
takie niedomknięte przedstawienia, które dają
możliwość minięcia się i cudownego odszukania z partnerem. Uważam, że mam ogromne
poczucie humoru i uwielbiam kpić z siebie,
ale zawód aktora traktuję bardzo poważnie.
Naprawdę! Mimo że czasami zachowuję się
podczas prób czy przed przedstawieniem niepoważnie. Ale to z nerwów, bo im człowiek
starszy, tym tremy więcej. Muszę przyznać, że
do pracy w teatrze podchodzę tak śmiertelnie
poważnie, że nie pamiętam wielu śmiesznych
sytuacji. Nie pierwszy raz pada to pytanie, a ja
nie pamiętam. Naprawdę, gdzieś to chyba wypieram z pamięci i nie odpowiadam. Owszem, grając,
bawię się. To, co mnie na przykład rozśmiesza, to
kiedy gramy Mayday, kiedy w połowie drugiego
aktu – jeżeli nie wcześniej – słyszę nie tyle śmiejących się, ale wprost ryczących ze śmiechu mężczyzn. To jest tak zabawne – dla nas, aktorów – że
ja to ledwo wytrzymuję. I to jest cudowne uczucie.
Przy Maydayu mam po raz pierwszy taką sytuację.
Bo kobiety są bardziej skore do śmiechu, a mężczyźni są bardziej poważni. A jednak na Maydayu puszcza im to tak, że naprawdę ich słychać.
Panowie mają jednak donośniejsze głosy, więc
słychać, że wprost ryczą ze śmiechu.
Wspominałeś o momentach wzruszających
i tych bardziej śmiesznych, a czy były w Twojej pracy takie trudniejsze chwile, momenty
zwątpienia?
Oczywiście… Myślę, że bez tego, bez takich
bardzo złych wspomnień, kryzysów, aktor jest
niekompletny. Jeżeli wszystko dobrze się układa
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i to przez dłuższy czas, to jak może smakować
sukces, jeśli się nie zna porażki? On jak gdyby
zaczyna powszednieć i nie sprawa frajdy. A takie
momenty w każdym z aktorów są. Były trudne
chwile… Pamiętam, jak zostałem usunięty z obsady Wesela, w którym grała moja córka. Stało się
to z mojej winy. Nie mam do nikogo o to żalu,
bo sam na to zapracowałem. To jest jednak taka
zadra, która siedzi sobie w środku, i ja o tym pamiętam. Pamiętam, całe szczęście, jedną, może
dwie… nie chcę mówić jakie, ale realizacje, w których niekoniecznie dobrze się grało, bo się po
prostu nie udały. To były typowe klapy teatralne,
więc nawet o nich nie wspominajmy. Ale takie
momenty także się zdarzyły.
Takie chwile zwątpienia pojawiały się czasami, ponieważ aktor, mimo cudownej pracy, rozwoju i chęci, dochodzi czasem do ściany. To jest
naturalne. I tak powinno być. Tylko wiem to już
z dystansu, kiedy przeszedłem przez kilka takich
chwil. Takim momentem była sytuacja, kiedy
wydawało mi się, że jestem u szczytu moich
możliwości i zwolniłem się z jednego teatru,
i usiłowałem znaleźć pracę. Przez dwa lata nie
mogłem jej znaleźć w mieście tak dużym jak
Białystok. Nie było dla mnie miejsca. I to też była
dla mnie przestroga. Cierpiałem wówczas bardzo
mocno. To był czas mocnego zwątpienia w siebie.
I zupełnie inaczej smakują późniejsze sukcesy.
Dzisiejszy teatr zmienia się. Na scenę wkraczają nowe rozwiązania technologiczne. Czy dla
Was - aktorów - ma to znaczenie w Waszej
codziennej pracy?
Oj, tak! Ogromne. Ogromne. I jak to się mówi:
„trzeba z żywymi naprzód iść”. Nie ma żadnego

sposobu, żeby się cofać. Chociaż czasami można.
Najlepszym tego przykładem, sprzed lat, jest
Ożenek. Reżyser Piotr Dąbrowski zdecydował
się zrobić go prawie tak samo, jak w latach 70.
czy 60. Spotkało się to z ogromnym uznaniem
publiczności, która na ten tytuł przychodzi i jest
on do dzisiaj w repertuarze. Więc ten teatr przedwideoklipowy, jak ja to nazywam, czyli dużo wolniejszy i trochę bardziej koturnowy – istnieje.
Ale musimy iść z młodzieżą, z tym, co się dzieje
w telewizji, z przekazem internetowym, z przyspieszeniem absolutnym, i na to nie ma rady.
Aktorzy muszą dostosowywać się do pokolenia
nowych reżyserów, którzy nie zawsze mają rację
– niestety – ale jednak są szpicą, która prowadzi.
Ten teatr można lubić, nie lubić… Ja nie zawsze
się z nim zgadzam. Ale teraz nie ma spektaklu
bez wizualizacji. To tak, jak kiedyś przedstawienie
byłoby bez muzyki. Dziś w spektaklu musi istnieć
obraz, „guma do żucia dla oczu”. Ale mamy też
do czynienia z innym sposobem grania, szybszym, mniej – nazwałbym to – stanisławowskim.
My musimy się też tego uczyć. Jeśli aktor czuje,
że wie już wszystko, to może sobie spokojnie
iść do domu i na emeryturę. Bo, póki ja jeszcze
przychodzę do teatru i muszę podjąć jakieś wyzwanie, to mnie to kręci. A jak mnie to kręci, to
jest i duża szansa, że zakręci i widza.
A jakie to uczucie być docenionym przez Jacka
Sieradzkiego w ostatnim subiektywnym spisie
aktorów?
A to jest kosmos! Bardzo się z tego cieszę, ale
poczułem się staro, bo pomyślałem, że gdyby coś
takiego zdarzyło się 10-15 lat wcześniej, tobym
pękł z dumy. A teraz traktuję to jako sygnał, że

idę dobrą drogą. Bo ja już nie biegnę, nie pędzę,
w tej chwili po prostu idę. Ale chyba w dobrą
stronę. Szczególnie że to docenienie było dla
mnie dużym zaskoczeniem. W sezonie, który
zakończyliśmy, miałem przyjemność zagrać
główną rolę w przedstawieniu Leon i Matylda.
Jest to rola, z której jestem bardzo dumny, ale
poza tym grałem raczej normalnie. Normalnie,
to znaczy bez takich ról, o których wspominałem
– jak w Trans-Atlantyku, Rewizorze czy w jakimś
monodramie. I nagle te małe role są doceniane,
co uważam, że jest bardzo ważne dla aktora.
Bo fajnie zrobić dużą rolę, kiedy masz na nią półtorej godziny. A jak wchodzisz na dziesięć czy na
pięć minut i trzeba zrobić wszystko, żeby widz
zapamiętał cię i polubił, to jest wyzwanie. Jestem
dumny, że dołączyłem do tego panteonu, który
od lat Jacek Sieradzki naznacza. I prawie zawsze
przyznaję mu rację.
A jakie jest Twoje teatralne marzenie?
Chyba nie ma ani spektaklu, ani roli, którą
mógłbym określić jako wymarzoną. Od samego początku nawet nie myślałem o Hamlecie,
o którym marzy chyba każdy młody aktor.
Potem nie myślałem o Romeo i Julii, a i potem
byłem już po trzydziestce. No i teraz zostały
już tylko te role falstaffowskie i może król
Lear. Od początku kariery nie zaliczyłem
wielu znakomitych ról i nie marzę o tej jednej.
Ale zawsze chcę zrobić coś dobrego. Może to
być śmieszna postać, nie musi być to główna
rola. Ostatnio pokazałem, że można rozbawić
publiczność zarówno w wejściach sekundowych,
jak w Romeo i Julii, jak i w Maydayu, gdzie jestem dwie godziny na scenie. Nie ma takiego
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ideału roli w moim życiu. Nigdy go nie było.
Pewnie dlatego, że nigdy nie chciałem zagrać
tego Hamleta i już tak zostało przez całe życie.
Teraz nawet nie jestem pewien, czy chciałbym
zagrać króla Leara.

Grupa ludzi – to na pewno. I specyficzna, ale
poważna instytucja. Tak – instytucja. I jeszcze
miejsce – Białystok. To takie pierwsze skojarzenia.

Czy zdolności aktorskie przydają Ci się w życiu
codziennym? Czy kiedykolwiek wykorzystałeś je
w życiu prywatnym?

Tak, jest to wyjątkowe miejsce, bo to jedyne
w swoim rodzaju takie miejsce w mieście,
w regionie. Dlatego jest specyficzne. Być może
dlatego ciężko stąd odejść, bo nie ma więcej
teatrów dramatycznych w tym mieście. Aktorzy
w Warszawie, Poznaniu czy w Gdańsku mają
gdzie pójść, a tu nie ma gdzie. Jak ktoś chce, to
stąd odchodzi, a ktoś inny przychodzi. Wielu
ludzi przewija się przez ten teatr. Są tu, bo lubią
to miejsce. Oczywiście muszą to lubić, bo inaczej
to nie ma sensu. Ale może właśnie dlatego ten
konkretny teatr jest tak specyficzny, bo jest jedyny.
I tu się musi wszystko zmielić. Te wszystkie osobowości teatralne, które są w Białymstoku, które
interesuje chodzenie po scenie Teatru Dramatycznego, mielą się tu ze sobą. I to jest ciekawe!

Nie. Moim zdaniem te zdolności przeszkadzają,
bo my wszyscy – aktorzy – pracujemy na emocjach i nie mamy problemu z ujawnianiem ich,
czyli z wyrzuceniem ich z siebie. I to utrudnia
relacje międzyludzkie, bo ludzie mimo wszystko
są dość skryci. Nie zawsze pokazują to, co myślą.
A my podajemy to jak na dłoni i bardzo często
popełniamy błąd uniesień pozytywnych, jak
i negatywnych, czyli kłótni, sprzeczek w sklepie
czy w domowej sytuacji. Moją córkę już do tego
przyzwyczaiłem, że tata jest cholerykiem, trochę
się wykrzyczy, ale potem nie jest już taki zły.
To aktorstwo tak „na życie” mi przeszkadza.
Ale to, co mi pomogło „na życie” to reżyseria.
To właśnie w czasie reżyserowania przedstawienia nauczyłem się panowania nad emocjami
i skupienia się nad wyrażaniem własnej myśli.
I reżyseria jest „na życie” bardzo przydatna, bo
wielokrotnie sobie przypomniałem: „Poczekaj!
Trzeba to przemyśleć, a dopiero potem wypowiedzieć”. A aktorstwo przeszkadza, bo człowiek jest za bardzo spontaniczny, bo popełnia
bezmyślne, emocjonalne błędy.
Kiedy myślisz o tym konkretnym Teatrze Dramatycznym, to jakie pierwsze skojarzenia
przychodzą Ci do głowy?
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Czy jest coś wyjątkowego w tym miejscu?

No właśnie: jak się pracuje w zespole tak zróżnicowanym osobowościowo, charakterologicznie, ale też wiekowo?
Genialnie! Im jestem starszy, tym bardziej uważam, że jest to ciekawe. Jako młody człowiek
– w wieku dwudziestu kilku lat – mógłbym się
nudzić. Teraz błogosławię taką pracę, w której są
ludzie, których uwielbiam, ale i ludzie, którzy mi
działają na nerwy, są też ludzie mi obojętni. Całe
mnóstwo różnych osobowości. Ale ja codziennie, od wielu lat, idę do pracy i mam tzw. ruch
w interesie. Muszę się zmierzyć z czymś nowym.
Czasami los mnie rzuca do obsady z samymi

M

arek Tyszkiewicz w spektaklu Hiob w reż. Piotra
Dąbrowskiego (2009 rok), fot. Konrad Adam Mickiewicz

najzdolniejszymi koleżankami i kumplami, a czasami jestem w mniejszości z moim stylem myślenia. I jedno, i drugie zmusza mnie do czynnego
kombinowania, ruszania głową. To mnie fascynuje, że ja po dwudziestu pięciu latach pracy
ciągle nie wiem, co dalej. Idę do roboty i nie
wiem, co będzie. I to jest najciekawsze.
Czy w takim zróżnicowanym zespole można
nawiązać przyjaźnie, bliższe relacje? Czy są
one raczej czysto zawodowe?

To nie tak, że są one wyłącznie na stopie zawodowej. Ale zanim trafiłem do tego zespołu,
parę razy bardzo mocno zawiodłem się na takich
„przyjaźniach”. Bardzo… Mówię tu o czasach
Wierszalina, kiedy parę relacji wydawało mi się
niemal na śmierć i życie, a okazało się inaczej.
I teraz mam do tego ogromny dystans. Jasne,
że z jednymi osobami jest mi bliżej, z innymi
dalej. Z jednymi się rozumiem w lot, a z innymi
muszę dużo porozmawiać. Może to jest tak, że
ja przyjaźni w teatrze nie szukam. Serdeczności,
zrozumienia – tak. Ale nie liczę na przyjaciół
w teatrze. To jest taki zawód, w którym czasem
trzeba zmienić zdanie. A czasami to pewne
zachowania innych wymuszają na nas zmianę
naszego zdania. Jest to naturalne. To jest taka
„wierność wobec zmienności” – jak to mówił
Konrad Swinarski. I ten zawód jest taki. Im dalej
w las, tym mam do tego większy dystans. I to nie
jest żadna wada, tylko prawidłowość tego zawodu. Więc nazywanie serdeczności czy sympatii,
która istnieje – przyjaźnią, jest moim zdaniem
nadużyciem. Jest kilkanaście osób w tym zespole,
które bardzo lubię, z którymi bardzo lubię spędzać
czas, ale nie nazywałbym ich swoimi przyjaciółmi,
bo prawdziwych przyjaciół mam w domu. I to
jest prawdziwa przyjaźń.
Czego można Ci życzyć na kolejne lata pracy
w tym miejscu?
Chciałbym uczestniczyć w uroczystościach na
100-lecie powstania tego budynku. I to jest precyzyjne, skromne, ale naprawdę dobre życzenie,
którego życzę sobie, wszystkim, którzy tu teraz
pracują, a także tym, którzy tu przyjdą: żebyśmy
się na 100-lecie tego budynku mogli spotkać.
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