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ANDRZEJ 
WYD RZ YŃ S Kl 

N owa prapremiera to wydarzenie dość szczególne 
w życiu autora. Nie budzi już takiego wzruszenia jak de
biut i nie dręczy jak on. Ale każda nowa prapremiera, jak
kolwiek pozbawiona emocji i sensacji debiutu - zmusza 
jednak do zamyślenia i budzi jakieś ciepłe, głębokie uczucie 
w stosunku do aktorów, reżysera, scenografa i kompozy
tora - którzy dodali po kropli własnej krwi do tego kubka 

krwi jaki utoczył sobie autor. 

Debiutowałem w 1949 roku sztuką p.t. „Komedia"; tema

tem jej był dramat człowieka słabej woli, który przyjął za 
pewnik, że „nie ma takiej idei, dla której warto poświęcić 

chociażby jedno ludzkie życie". Było to konsekwencją jego 
abstrakcyjnie humanistycznego światopoglądu, było to pod

danie się bez walki faszyzmowi i okrucieństwu świata. 

Już wtedy dręczył mnie inny temat: pokazać tych, którzy 
przeciw stawili się zbrodni, ukazać rację ludzi walczących 
o wolność-poprze z wiwisekcję dokonaną na zbrodniarzu. 

Jego działanie, jego poglądy, jego życie - powinny go zde
maskować lepiej i celniej niż uczyniliby to ludzie, którzy 
z nim walczą. Zadanie trudniejsze, śliskie, ryzykowne -
a więc tym samym bardziej nęcące. 

Tak zrodził się pomysł sztuki „Ludzie i cienie" - i z ro

ku na rok domagał się realizacji, tekstu. 

W rok po „Komedii" przyszła następna prapremiera: 

„Salo~ pani Klementyny". W tej sztuce zetknąłem dwa ob
ce sobie światy, dwie moralności, dwa światopoglądy; chcia

łem wykazać, że w ostatecznym rachunku odpychają się 

jak równoimienne bieguny magnetyczne. W następnym, 

1951 roku, odbyła się węgierska prapremiera tej sztuki w 
Budapeszcie, w „Teatrze Komedii" - i tam, widząc zna
komitą grę najlepszych węgierskich aktorów, widząc jak 
rozbudowali i umotywowali swoim aktorstwem psychologię 
moich postaci dostrzegłem jak na dłoni braki mego war
sztatu pisarskiego. 

Długo nie można było milczeć. Napisałem sztukę na kon

kurs dziesięciolecia . Komisja miała do niej pewne zastrze
żenia, poniekąd słuszne. Ale te najważniejsze nie odpowia
dały mi, nie przekonały mnie. Schowałem sztukę do biurka 

i zająłem się czymś innym, 

Z p racy nad inną książką wyrwały mnie niespodziewane 

odwiedziny Kierownika Artystycznego Teatru Ziemi Opol
skiej. Było to nasze pierwsze spotkanie. Wiedziałem już, że 
Teatr opolski jest wybredny w doborze repertuaru, że jest 
to teatr ambitny, walczący już prawie dwa lata o własne 
oblicze artystyczne. Dlaczego ryzykują, dlaczego pertraktują 
w sprawie sztuki, której jeszcze nie ma? Zaufanie? Zaufa
nie do pisarza młodego, i w dodatku współczesnego, i w do
datku nie obwieszonego nagrodami? Wydało mi ~ię, że ja
kiś wehikuł czasu przeniósł mnie na wyspę Utopi~. 

A sprawa była prostsza niż wyślałem. Otóż Teatr Ziemi 

Opolskiej od dawna walczy o własny repertuar. I stałd 
się dziwna rzecz: nie rzucano haseł ani frazesów o współ
pracy pisarza z teatrem lecz przystąpiono do p:acy i do 
współpracy, bez pięknych słów. 

Rzuciłem w kąt wszelkie inne sprawy i usiadłem do sztu
ki. Już dzisJaj, jak przez mglę, przypominam sobie te wszy
stkie bezsenne noce, bruliony, sceny wrzucane do kosza, od
słony pisane na nowo, zmęczenie, załamania i nagłe przy
pływy otuchy. 
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Współpraca z teatrem nie na tym polega, by teatr pisał 
za autora, by mu dyktował. Ale polega głównie na tym -

co po raz pierwszy ujrzałem w spotkaniu z teatrem opol · 

skim: - by pisarz wiedział, że istnieje teatr który niecier

pliwie czeka na jego sztukę i który odda jej nie mniej ser

ca, niż sam autor. Tak więc. najpiękniejsze przeżycie w dzie

sięcioleciu, w moich stosunkach z teatrami - · zawdzięczam 

kierownictwu i zespołowi Teatru Ziemi Opolskiej. To mnie 

zobowiązało. bym oddał sztuce wszystkie siły i wszystko co 

najlepsze: moją gorącą nienawiść do zbrodniarzy jaką wy
niosłem z koncentracyjnego obozu i z lat okupacji - i mo-

i~ gorącą miłość: do tych, którzy walczyli o wolno3ć i szczę

ście narodu. 

O sztuce nie mam właściwie ni<: do powiedzenia i nic nie 

powinienem mówić. Był na to czas, kiedy pisałem i wszv

stko, co miałem do powiedzenia, mieści się w samej sztuce. 

Natomiast mogę coś powiedzieć o nadziei, jaką obudził we 

mnie teatr opolski: warto pisać, warto się dręczyć tym pi· 

saniem, warto o nim dyskutować, warto współpracować 

z teatrem. 

Nie znaczy to. bym przeceniał swoją sztukę, bym myślał 

o niej dobrze. Będę się starał, by następne sztuki pisać le

piej, mądrzej , dojrzalej. Wierzę, że niektóre nasze teatry są 

w przededniu wielkiego rozkwitu - i że także z tej przy

czyny czeka naszą sztukę dramatyczną odrodzenie i bujny 

rozkwit. 

Przesyłam Kierownictwu i Zespołowi artystycznemu 

technicznemu Teatru Ziemi Opolskiej serdeczne, prawdzi

wie szczere pozdrowienie, za to , że swoim pięknym , szla 
chetnym stosunkiem do mojej sztuki zdołali przyspieszyc 

bieg mego serca i napełnić je otuchą i wiarą w pzwne spra
wy, w które przestałem wierzyć a które przecież istnie

ją i są nieskażone. 





BRUNO MIECUGOW 

Fragment wiersza „Hochzeitslied" 

Ratyfikujcie - parlamenty' 

Kładźcie podpisy! Byle prędko! 

Z Wehrmachtem ślub - to fakt pamiętny, 

warto go uczcić tą piosenką. 

A kiedy Francja będzie szła, 

niechaj weselny stanie chór 

pomordowanych w Oradour 

i zaśpiewa: Haili haila ... 

Tańcz Europo na tym ślubie! 

Esesowiec cię przyhołubi, 

a gdy ci oko przy tym wydłubie, 

spytaj tylko: „Was machst du Bubi?" 

i do serca przyciśnij go blisko, 

Bądź posłuszna, cicha i pokorna, 

pilnie dmuchaj w to rodzinne ognisko, 

aż rozpali się w krematoria. 

Niech znów grają „Flieger sind Sieger'" 

niech znów piszą „Arbeit macht frei". 

Nicht allles ist voriiber! 

Nicht alles ist vorbei! 

l 

1'.RYSTYNA Sl\.USZANKA 

potkanie nasze ze sztuką Andrzeja Wydrzyńsk iego nie było 

przypadkowe. Wychodząc ku nowemu c.Jziesięcioledu, s.:ukaliśn1y 

takiej wypowiedzi, która mogła by !>lać się wyrazem naszych iclccr 

wych i artystycznych postulatów. Sztuka to najczulszy instrn· 

ment odbijający życie. Jej miarą będzie zawsze najgłębiej pojęta 

aktualność. 

W „ Ludziach i cieniach" odnaleźliśmy wiele spraw związanych 

z naszym dniem dzisiejszym, spraw bolesnych i trudnych , niezałat

'A-ionych, budzących niepokój. Mówi s ię o nich surowo i bez· 

względnie chodzi przecież o prawdę. Chodzi o nasz najhardziej 

osobisty sprzeciw wobec tych s ił , które wywołują widma sprzPcl 

dziesięciu lat, które głosząc „humanizm" i „kultu rę" grożą nam 

nową wojną. W „ Ludziach i cieniach" odnaleźliśmy protest i wal

kę. Ta walka jest jedynym korne ntarzem do naszego przedstawienia. 

Jest konsekwencją i dopełnieniem przyjętego przez nas progra

mu teatralngo. Nawiązać nim pragniemy do tych tradycji kultur_y 

polskiej. które odczuwamy jako najbardziej narodowe: tradycji 

naszego rewolucyjnego romantyzmu z jego wiarą w człowieka . 

w wartość bohaterstwa i bezkompromisowej walki, w moralny po 



,, 
stęp ludzkości. Nawiązać również pragniemy do romantycznej kon-

wencji teatru, do zasady muzycznego rytmu, poetyckiego skrótu 

i dużej ekspresji. Dlatego też nieprzypadkowo w repertuarze na

szych ostatnich lat pojawiły się sztuki: „Sztorm" Billa-Biełocer 

kowskiego, inscenizacja poematu Pablo Narudy „Niech się zbu

dzi drwal", „ Miarka za miarkę" Szekspira, inscenizacja „Młodej 

gwardii" Fadiejewa, „Igraszki z diabłem" Drdy, „Legenda o ml· 

łości" Nazima Hikmeta, „Droga do Czarnolasu" A. Maliszewskit!

go. Do romantycznej klasyki polskiej, która dotychczas była tylko 

źródłem inspiracji, sięgamy w roku 1955. 

Prapremierą sztuki Andrzeja Wydrzyńskiego . , Ludzie i cienie'' 

pragniemy dokonać obrachunku naszych zamierzeń. Wiemy jed

nak, że krok od zamierzc~ do realizacji jest tak wielki, jak wielka 

jest sztuka, i tak trudny, jak sprawa, której nigdy nie da się do 

Lońca przewidzieć ani obliczyć. Dlatego z lękiem oddajemy nasze 

przed<>tawienie Autorowi i Widzom. 

LAT TEATRU OPOLSKIEGO 



ROK t929 

ARTYSCI POLSCY PROWADZENI DO SĄDU W OPOLU NA ROZPRAWĘ 

DOTYCZĄCĄ POBICIA PRZEZ BOJÓWKĘ NACJONALISTYCZNĄ ZESPOŁU 

GRAJĄCEGO „HALKĘ" W DNIU 28 KWIETNIA. 

' 

łtOMAN HOROSZKIEWICZ 

P olskic życic teatralne, ma na Opolszczyźnie piękne i sure tradycje. 

Wspomniawszy bo„iem, pobieżnie tylko, szkolne przedstawienia w Opolu w 

w. XVJI i XVIH, nie zbadane jeszcze i nic opracowane naukowo, dzieje teatru 
polskiego w Opolu rozpocz~ć możemy dat~ 15 listopada 1891 r?ku. W tym 
bo""•iem dniu od'byl się tuuj wieczór sceniczny 1organizowany przez. pohki 
zesp6ł amatorski. Na program z łożyły si~ deklamacje, pidni i jakieś, bliżej nie

znane, jcdnoakt6wki. 

Pierwszą t~ pol ską imprezę sceniczną w Opolu zainicjował i przygotował 
Bronisław Koraszewski, redakt0r „Gazety Opolskiej", (w lauch 1890-1922) 
m1CJSCOW) radykalny działacz społeczny, organizator ruchu gospodarcze?,Q 
i kulturalnego na Opolszczyźni e. Za pierwszym przedstawieniem poszły 011· 

stępnc, organizowane w Opolu i we wsiach okolicznych. Ten ruch teatralny 
był dziclem robotnik6w, rztmie;Inik6w i chlop6w oraz wywodzącej się z nich 

inteligencji. 

Pn.edsuwicnia miały swoją wymow'\ politycz.ną. Granie utwor6w scenict· 

nych, nawet zupełnie błahych, po polsku było w owym czasie demonStracją 
patriotyctną. Linia pod'ziału narodowego, pokrywała się na Orolszczyźnie, 
z podziałem klasowym. PrzedStawienia wykorzystywali też polscy działacze 
do pn.cm.6wień i patriotyc7nych manifestacji, uzyskanie bowiem od władz 
pruskich po2wolenia na inne zebrania było bardzo trudne. Policja utrudniaI. 
zresztą przdstawienia w r6iny spos6b, nawet po W)'daniu pozwolenia. żąda· 
no np. w ostatniej chwili, przed samym przedstawieniem dostarczenia tłum.a· 
czcnia sztuki w j~yku niemieckim, czy wzywano organizatorów pod byle po· 

z orcm do stawienia się w komisariacie. 

Grano utwory, kt6re tre!cią swą me wzbudzały podejrzeń rządu, byle 
tylko grać, byle mieć możnolć zebrama się, możnolć usłyszenia słowa pol

skiego. 

Nie polepsu sytuacji 
1 agwarantowana Konwencją 

polskimi. W Opolu gra on 

tzw. „Wymiana kulturalnau polskC"l·niemiecka, 

Genewską, z dnia 15 maja 1922 r. Na 
w dniach 15 i 16 kwietnia 1920 r - „Męża 

z grzeczności"' i „Zemstę". W jesieni tegoż roku wystawia inny zawodowy, 
objazdowy teatr polski, kilb sztuk w Opolu, niestety tytuły ich są nie
znane. Tej jesieni r6wnież zesp61 artySt6w z Warnawy przybywa do Opola 
ze sztuką Fredry „ Damy i Huzary". 

Polityczne matactwa zakończyły ten okres walki o G6rny Sląsk przyzna
niem Polsce tylko małego jego skrawka, zorganizowanego następnie w WOJ~· 
w6duwo lląskic, ze stoliq w Katowicach. · Wpływa to ujemnie na opolskie 
życic kulturalne. Nie polepsza sytuacji tzw. „Wymiana kulturalna" po ls"'-u· 
niemiecka, zagWaranto"•ana Konwencję Genewską, z dnia lS maja 1922 r, 1'\a 

tej podstawie polski teatr 1awodowy z Katowic, miał prawo objazdów Gór· 
nego Sl~ska. W praktyce jednak uzależnione to było od tylu czynnik6w, ie 
objazdy te dochod1iły do skutku rzadko, i przeważnie w okolicach położonych 
bliżej Katowic. Do Opola teatr prawic nie docierał , a &dy dnia 28 kwi.c.iio 



rol ruch)' nt~· 

mn·i.:\..o-uowiniH)''"e· \\ aa!lic kt(_1qch pobito .trl)StÓw polski'h tak, fr 

kilkoro 1 nich przypł.1.cilo w n.iwet <:i1tżkim k:ilcctwcm. Do Opola pob:k1 

teatr 7awodnw~ jui nil• pnyjeid i al . :-..\, tujcmy natomiast w~stctPY teatru k.J 
towit.:kie~o w roku t9_lt, j1.·„ienią, 1 „~:cselcm G6rno\l.r„kim" w powiecie 

opohkim, w· Gro10zowii.:a1.·h, (dniJ 7.IX.) w Siołkowicach, (dnia 16.:X.) w Go

sławicach, (dni• .10 . . '\1.) i Dzwonica<h (dnia !S.'\11.). Tłumy poiskicj public7.

no\1.·i pn~ jmował) '" sz1td1 ie pohlq '57tUkf\ 1c znwumiał) m entu7jazmem. 

„~ yaiiana kulturalna" uHala 1upcłnie w roku 1912 . 

• OmawiajłC ruch tcacraln) w Opolu, nie moi:na pominą( jego „małe1 for-

my" ccuru „kukiełek ". \\' roku 1937 ukorlczył \\.' Zakopanem 

kurs dla „kukielkar?.) ", Opolanin, A. Smolka. Rozpocz.il on pracłi 

\\ Opolu, przedscawitnicm pt. „Cucq miłe 1a piec". Kukiełki ~tJ. ł y 

!ol\' \,lubioną i popularną łormą ~i.:e nie7ną. Powr1.konu do niej w roku 19·l9, 

(lr):ani1uj~1.: pod tym s.tmy1.1 kierownit:t„·cm teatr kukic;-łkowy rt7y Pańs:w. 

Tc:atr1e Ziemi Opolskit:j. 

\\ ·ojn.t w r. 1939 pncrY...lła 1.d'ecydowanic w)1clkie prace polskie na Opobz

a ~1nic. \\'' ,1>s1.. y W}bitniejsi d1ialac1e pnlsi.:~ mu»ieli uchodzi~ lub zostali 

J11..'\7tow.rni i W)'Wiaicni do obnzl)w. Tak np. w Iluchen\vald1ic znalnl SI\ 

t:ały (',wc1esn) opohki J.m.uorski ;e'ip1..)I teatralny, 7 ku)r eKO wicie o~ób jui. 

ni... pownlcilo. 

li 

o~,\ub1.ałzl'ni~ Opola prn1 Anni\' Rad1iedq i ~·oj:-.ko Pohkie dnia 3. r. 
19-łS r. 1apooątkowało nllW.\ cr1t : pr1y odbtału\\·IL' mi~-.u 1e 1niszoeń wojen

"' 1.·h, pr1y pr.tcy nad t'\\·or1eniem nowc1 rn•oywilito\i.:i polskiej, nie po

min.ął Z.n1otd ;\1ihta -.pr:tw kulturalny,h, w~n)d ni<:h i teatraln)"ch. Zarzad 

.\li1.·i -ski w Op1.1lu, 1.1tt"7)"1ll.t\\'S7)" picrwr,1 .. 1 t eatraln:t !>Ub\vencję 174d'ową. upor:tl 

~il.i s1~hko 7 nuJnoiciami i oddał Jo u7ytku prowi1oryl'7n) budvnck teatralny 

" ' 1oierpniu 1945 r. 

\\' c wr7:eśniu ro1pot.:7ęł~ \ię przedstawienia, 1 których pierwsiym był Wie

.,..„\·1r Art)'S t~·un} 1 dnia 7 wr7dnia 1945 r. 'l. ud1ialem bawiących w Opolu 

artyuów r:\d7ied.ich i .utystl1 ... włoskich, (b. jcńt:ów· wo1ennych) 

\\" dniu 7 paźd1icrnika 1945 r . miejscowy 1cspół amat orski, odrgrał „z~mw 
><~" Aleksandra Frcdq. Zespół składał si~ ~ amatorów prtybyłych z różnych 

strnn PC"hki i rodowi ty...-!' Opolan. 

\\' dniu 14 pald1iernika 1945 r. 1acząl d:ti.tł.tlno~i.: 1a.wodow} zespól tea· 

traln) pod d)rekcją Stanisłrn·a Sta!t.1, przybierając n21w~ „Teatr :vliejski im. 

Juliuna Słowackiego". daj~c premierę ~7tuki Za.polskiej „\1ora1no)~ Pani Dul

skiej''. Zespól lic1yl wtedy ok. 45 n~(1b personelu arrystyune~o i tcchnic7:ncgo. 

Z plcr\\ szego cupu pnC) teiltru brak bliżu.ych da.n)·ch. Tc-atr od poc'lątku 
rozpoctotł obp17dy terenu, dając ró" nicż nale p rzedstawienia w Opolu. Z d ru

~ic1 po)O\\}" suonu wiem} o premierach: ,,Damy i hu1ary" Fredry, „Plecy· ' 

jur.Jndou, 
0

Pan DJ.m.iz)'" Bli1ińskic);o, 11Swicrą.cz 1 a kominc•n" Dickens.t. 

\\.' 1oe1onie 19.f6i'47 kicru1e teatrem nad3l Staśko; kierownikiem literal·kim 

jest Kazimieri G,)łba.. w-,pólpracownikiem artyst ynno· litcrackim \Vincenty 

Hlou\zck. St7on otw.\rto „Hamletem" z udziałem Ronard-Buj~rlskit:go i Celin)" 

~ied'h ... ·i cc~icj w rt)fach gl()wnych. Zespól t e3t ralny liczy w t ym sezon ie 1C'J 

vsoby, :1. stat)~t)·ka jego pracy przed~uwia siit w skrócie nast1tpui>1:lo: - gr.\no 

399 r.vy w 27 micjscowo)ciach, - z t ego w Opolu 238 nzy, w· t erenie 

161 ra1y. \V niektóryi.:h miejscowościach grano JUŻ n:gularnit 

w Prudniku 14 ra.1y, w Niemodlinie - 11, w Grodkowie 

Kluczborku, Str7Cłcach Opolskich, Brzegu - po 9 razy itp. 

ro m1e&i;\C np. 
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Wystawionych z.ostało 22 s:r.tuk, w$r6d nich „Hamlet" Szekspira, „Dom 

Kobiet" Nałkowskiej, „Sluby Panieńskicu, „Pan Jowialski", „Zemsta", „Gwał
tu co się dzieje„ Fredry, „Kordian" i „Mazepa" Słowackiego, „Zaczarow.tnc 

koło" Rydla, „W małym domku" Rittnera, „Skiz" Zapolskiej, „Cyd" Cor
ntille'a, „Romantyaoiu Rostanda, „Popas kr6la Jegomości" Siccfleckie~o, 
uCieh u Nicodemitgo, itd. 

W trzecim sezonie (1947 4S) przy tym samym kie1 o" nict..,ie zespół liczył 
115 osób. Wystawiono 24 suuki ,.. 50 miejscowolciach. Grano 580 ruy. Z te

go ,.. Opolu - 258 razy, w terenie 322. Sztuki szły przcci~ipie po 20 ruy, 
najwiękst., iloU przedstawień osiągni\ł „Stary Kawaler" Korzeniowskiego, gra

ny 38 razy, dalej - „Fircyk w zalotach„ - Zabłockiego, „Szc1ęście Frania• 

Perzyńskiego - „Inspektor przys>:ed(" Pristleya, „Mr. Smidt odkr}wa Ame

rykę„ Simonowa, „Szklana menażeria„ Tennysona. 

Pierwsze lata Teatru Ziemi Opolskiej trzeba uwaia~ za lata w całym tego 

słowa :r.naczeniu - pionierskie. Praca wymagała naprawd~ ~1iclkieJ ofiarnofri 

i wysiłkó"'• nie tylko artystycznych ale i fizycznych, ze strony colego zespo

łu... Podr6ż.e samochodami ci~żarowymi1 ile okrytymi, psuj'łcymi się cz~Ho 
,.. drodze, występy w salach zimowych, nieurz,&onych, powroty st&le późną 
noc4, to wszystko pokonywane były w zrozumieniu konieczności dostarczenia 

,10.,.a polskiego ludnolci tej ziemi. 

Do końca sezonu 1947/48, teatr w Opolu, był teatrem .rnb„-encjonowanym 

przez Ministerstwo Kultury i Suuki i pr>ez Zarz,d miana Opola. 

W sezonie 1948/49 struktura organizacyjna teatru opols!..iego została za>ad

nicxo zmieniona. Ministerstwo utworzyło dla trzech teatrów - w Katowicach, 

Sosnowcu i ,.. Opolu. Dyrekcję Naczelnł w Katowicach, któr~ ob)łł dyr. 

\Vladyslaw Krasnowiecki, a Teatr Ziemi Opolskiej otrzym•I też nowego ki•
rownika - dyr. Tadeusza Byrskiego. Reżyserem by!. Irena Byrska, sckreu

ncm literackim Roman Horoszkiewicz. 

Czwarty sezon Teatru Ziemi Opolskiej nic m6gł rozpocz~ć sili normalnie, 

ze względu na kompletnł przebud'owę gmachu teatra~nego, rorpoaęt.1 w sierp
niu 1948 roku z inicjatywy i przy poparciu wojewody gen. Aleksandra Za

wadzkiego. Przebudowę projektowali i prowadzili ar<hitekci Tadeusz Ge·ula 

i inż. Zdzisław Habdu. Zmieniono zupełnie wnętrze i dobudowano Jedno 

skrzycrło gmachu. Powstała nowoczes.na owalna widownia, została powiększ.o· 
na. scenf, przestrzeń :r.akulisowa, dobudowano garderoby, pomieszczenia na 

pracownie (malarnia, stolarnia) przeniesiono do innego skrzydła budynku kan

celarię, odnowiono maił salę, (świetlicę dla prób i zebrań) itp. 

Przez pierwsze półrocze sezonu 1948 49, trwały prace nad przebudow~ 
gmachu, dlatego też praca zespołu teatralnego przedstawiała si~ bardz,o skrom
nie. Zespól ,.. tym okresie nie był też wielki, lit'l!yl bowiem 72 osoby. Stwo

rzono tzw. - „Maił Scenę" w specjalnie adaptowane) jednej z sal szkolny<h 

w midcie, daj~c w niej kilkandcie razy montaż sceniczny pt. „Nawr6cony" 

wg noweli Bolesława Prusa i „Pan Ddrops i jego trupa"; insccnizowan~ bajk~ 

Jana Bn.echwy oraz „Wiecz.6r Kolęd"". Organizowano też stale, „Wieczory 

Literackie", z niekt6rymi z nich wyjeżdżano w teren, większość powtarzano 

kilkakrotnie. Były one poświęcone Mickiewiczowi, Słowackiemu, Norwidowi 

i Chopinowi, były też wiet'l!ory „Radzieckiej Poezji Współczesnej", „Wieczór 

.;.· 

J 

dawnych autorów opolskich", pilmi~tkow) wie1.:zór „Wspomina„1y powsunia 

śl~skie" - i inne. 

W dniu 23 stycznia 1949 r. został uroczy!cie otwarty nowy gmach teiLru 

"'. OpoJu premierą sztuki Aleksandra Fredry p.t. „Nowy Don Kiszot„ z mu· 

zyk~ Stanisława Mqniuszki. Reżyserowała sztuk~ Irena Byrska. Druga polowa 

sezonu 1948/49 uplyn~la już normalnie. Dano 3 premiery, „Wysp~ pokoju' 

Pictrowa, .,Swicrsz.cza za kominem" Dickensa. „Lekarza mimowoli„ Molieu. 

W' dniu 22 lutego T.Z.O. zorganizował koncert na uroczyste otwarcie Roku 

Chopinowskiego w Opolu. 

III. 

P!7cd pi4tym sczoaem (1949 50) Teatr Ziemi Opolskiej został usamodtielniony 

i rozpoczął nowy okres swej pracy Dyrekcj~ objął Lech Zarzycki, kierow

Aikicm Jiccrad .. im został Jerzy Lisowski. Sezon otwarto dnia 1 ~- rzdnia 19ł9 

roku premier~ „Zemsty" Aleksandra Frcdrl, w rei.) serii Jerzego Lcszczyński::~o, 
kttSry kreował rolę Czc~nika. 

Bilans roku 1949 »mknął teatr C) fr~ 337 przedstawi<i\ pizy 36 obsłużonych 
miejscowokiach. Premier dano J2. 

Po sezonie letnim J9SO roku nastąpiła zr.owu zmiana na 3it.tno wisku dvrcktora 

którym został Józef Krzyżanowski. W roku 1950 liczba pt zedsuwie1\ teatru 

dranu.tlcznego i teatru kukiełek wzrosła ogromnie i osi~gn4tła cy frr.; - 76·ł, 

przy obsłudze 128 miejscowości. Z premier na uwag~ zasługuje „ Czaru)i\ca szew

cowa" Garci-Lorci, „Okno w lesie„ Rachmanowa i Rlsa, „Pieją kvguty„ lhł· 

tusz.isa, ,_Sluby Panieńskie" i 
11Damy i huz:iry„ 

„Tu m6wi Tajmyr•• lsajewa i Galicza i inn. 

Fredry, „Rewizor" Gogola, 

Cyfrowo sprawozd'anie PTZO za rok 1951 obejmuje 732 przedstawień (wraz 

z przedstawieniami Teatru Kukiełek) 8 premier d'ramatycznych i 175 odwie

dzonych miejscowości. 

Z premier wymieni~ mo.ina „Zabobonnika„ Zabłoddcgu, (rei. Mare<:ki, 

u:enograf Ksawery Halicki) dalej „Kalinowy gaj" Kornicjczula, „Intrygi( i nu

lo).0" Schillera i „Pr6b~ sil" Lutowskiego. 

W sezonie 1951;52 dyrektorem został Bolesław MyHi<ki, a po J<go śmi~rci 

Ireneusz l:.rwan, któq kierował teatrem Jo roku 19SJ, kierownikiem literackim 

był Eugeniusz Aniszczenko. 

\\ roku 1952 dal PTZO 729 przedstawie1\ w 138 miejscowościach , ~ynawia

jąc „Grl:ech" Żeromskiego, (reż. I. Erwan, se. Z. Strzelecki) „Pociąg JQ M.lr

sllii" Gruszczyilskiego (reż. L. Zamkow, se. S. G;iwrońska), Mieszczki modne" 

Bogusławskiego (reż. j. Kochanowicz, se. J. Feldman) i „Sztorm" Bill-Bialo

ccrkowskiego (reż. li.. Skuszanka, se. \\. Ii.rakowski, wspólpra.:a plasty.:zna 
T. Kantor). 

W sezonie t) m PTZO osi.1ga pańmvową nagrod~ reżyser>ką za rok 

19S.?/53, którą otrLymuje Krystyna Skuszanka za insceniza1.:ję „Sztormu••. 
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PIERWSZE PRZEDSTAWIENIE PO WYZWOLENIU NA SCENIE OPOLSKIEJ' PREMIER A 1 O. I X 1 9 4 9 

'J'5ZrJ PTLO prt echoclzT" pnemTany 

organiza<.ji wcwnętrzntj. Zostaje utworzone stanowisko 

kierownika artystycznego, odpowiedzialnego za ideowo

artystyczny poziom .teatru. Stanowisko to w roku 19SJ 

obejmuje reż. Krystyna Skuszanka. 

Tegoż roku teatr kukiełek (zwany obecnie Teatrem 

Lalek), otrzymuje w ramach PTZO samodzielnołć ar• 

ty styczną i osobnego kierownika artystycznego ~ lojzego 

Smolkę, swego tw6rc~ i organizatora. 

Cyfrowe sprawozdanie PTZO podaje u rok 1953 

670 przedstawień (w tym scena dramatyczna 349, scena 

lalek 311); mio,jscowolci obsłużono 175 wystawiaj\C na

stępując„ sztuki: „MilŻ i ionau Fredry, (rei. E. Anisz:

czenko, scenograf Z. Strzelecki), „Niemcy" Kruczkow

skiego (reż. J. Kochanowicz, scen. W. Krakowski), 

„Sprawa rod'zinna" Lutowskiego, (reż. I. Erwan. scen. 

J. Szajna), „Miarka za miarkę' Szekspira (1eż. K. Sku

szank11 scen. T. Kantor), „Zwycięstwo u W armi6skieg:o 

(reż. f. Erwan, 1<en. W. Krakowski), ,_Niewinni wioo· 

wajcy" Ostrowskiego, (reż. zespołowa, pod kierownic

twem J. Kochaoow1cza, sceo. W. Krakowski), „Młoda 

Gwa•dia • Fadiejewa (reż. A. Dobrowolski, l!Ct D. J. 
Szajna). 

ALEKSAN D ER F R E DR O 

NOWY DON KICHOT 
REŻ. IRENA B YR SK A 



W okresie tym uległy znacznemu poleps7eniu warunki transportowe, co za
pewnia nalei)'t~ i sprawn'ł obsług~ terenu. Z inicjatywy spolecze1'1.stwa opolskie-
10 wybudowany został .,Dom Aktora", dzi~ki któremu polepszono warunki by
towe aktorów. 

Po kilkumicsięczn) m okresie dl rekcji j erze-i;o Sabata sunowisJ...o dy rek ti>ra 

PTZO obejmuje Edward St.)'ksz.nia, kierownikiem art)'St)·cznym jest nadal 

Krystyna Skuszanka. Zapoczątkowany iui dawniej patronat PTZO nad !wietli
cami terenowymi, przybrał w r. 1953 ol.rcślone organizacyjne formy: pny 
PTZO powstala Wojewódzka Poradnia Swictlicowa, w ramach którrj akrnrzy 
prowadzą i instruują kilkanaście zespolów amatorskich w Opolu i okolicy. 

W roku 1954 teatr dał 711 przedstawień, pr1y 12 premierach. Przedstawie
nia terenowe odbywaj~ si~ obecnie już nie t)'lko w miascach i miasteczkach, 
ale sięgaj~ coru czękie1 na wid. Scena dramat)'nna dała w PGR-ach i świet

licach spóldzielni produkcyjnych 26 przedstawień, scena lalek, którc1 pra<a 
skierowana jest głównie na wid, 146 przcdstawic1i. Wymienić nalciy premiery 
scen) dramatycznej ,,Takie czasy" Jurandota (rei. K. Skuszanka, scenogr.a f 
T. Kantor), „lgrasrki z diabłem" Ord) (rei. A. Dobrowolski, se. W, K rakow
ski), „Legenda o miloki„ Hikmeta, (reż. K. Skuszanka, se. \\''. Krakowski), 

·' Wes~lc Figara" Beaumarchais (reż. E. Anisz.czenko, se. J. Pożakowska), „Droga 
do Czarnolasu" Mali<zewskiego (r<i. K. Skuszanka, se. J. Szajna), „Tania" 
Arbuzowa (r<i. Sł. Misiurewicz, se. J. Poiako..,ska). 

Podkrcłlić n•leiy, że na sz.csnajc1e premier sceny dramat)-c7.ncj w latach 
1953 i 195-ł było siedem reżyserskich i scenografic1nych prac warsztatowych 
(debiuty reiyserskie: Krptyny Skuszanki, Andrzeja Dobrowolskiego, Eugeniu
sza Aniszczenki, Sławomira Misiurewicza i debiuty scenograficzne: \\'ojciecn:i 
Krakowskiego, Józefa Szajny, Jad"wigi Po7akowskicj). 

Artyści PTZO zorganizowali po za tym pozaplanowy Zesp<',ł Estradowy, 
który w roku 1954 wystawił cztery jednoaktówki Czechowa i sztukę Andersena 
„Królowa lniegu". 

Nowe dtiesięciolecie rozpoczyna PTZO pod baslem dramatur~ii polskiej. 

Pierwsz~ pozycj~ roku 1955 jest prapremiera nowej sztuki A. Wrdrzyńskiego 
,.Ludtic i cienie" oraz komedia Rittnera „Wilki w nocy 11

• 
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PIERWSZE CHWILE 
TEATRU POLSKIEGO w OPOLU 

Było to 27 kwietnia 1945 roku. O godz ini 8.30 
nadszed'ł nagle „nzkar. by wszyscy wieLniowie o pu
ścili warsztaty 1 udali ~1ę do swych cel. Zarządzenie to 
dotyczyro rownrei członków, powołanego w ostatnich 
dn:ach, specjalnego komitetu więźniowskicgo do utrzy„ 
mania porz~dku. Gd'y po godzinie otworzono ecie, by· 
liśmy już wolni Na podw6rzu więziennym sui ra
dziecki czołg. Dyrek. or więzienia wraz z całą zalon 
zwiał. Władzę nnd więzieniem przekazał komend•n
tow1 odpowiedniego odcinku frontu. Ten zaj nie na
myllaj~c się długo , pcszedl w jego ślady, a przed' bra
~1-\ _więzienną ponaw1ł na straży jednego zwykł.ego 
zolntena z karab,ncrn. który stał na tym mie1scu 
„wiernie" tak długo, ai nadjechał czołg radziecki. 

Była to niezapomniana chwila. Nareszcie po dłu
gich łatach wolnoś~. Kolmtet więźniowski przystąpił 
niC?:wlocznie do akrji. Przede wszystkim powołano 
straż wi._zicnną, zorganizowano wydawanie cywilnych 
ubrań i rzeczy osobistych 7 depozytu oraz zaopat rzo· 
no wszystkich więfni6w w żywnolć, A potem odby
wało się wszystko w p1orunuj'\cym tempie. Dnia 22 ma· 
ja 19~5 bylem JUZ w Opolu. 

Szybko miial:r pierwsze dni w polskim Opolu. 
Gdzież moglem rozpocząc pracę, jak nic w teatrze? 
Z ramienia Zarządu Miejskiego powierzono mi opiekę 
nad gmachem ttairałnym. Nie było to zadanie ł atwe. 
Przy pomocy rzemie<lnik6w Zarządu Miejskiego bu
dynek teatru doprowadzony został jednak stopniowo 
do stanu używalnoki. A potem... potem rozpoczęło 
się organizowanie pierwszego zespołu teatralnego 
(oczywilcie amatorskiego) i przygotowania do pierw
szego oficjalnego występu, czyli - jakdmy to szumnie 
nazywalł - ,.otwarcie sezonu tcatraJnego"'. Wszystko 
trzeb• było ucz>n•Ć od' podstaw. Teatr przedstawiał 
godny poialowania widok. Magazyny kostium6w i rek 
w1zyt6w wyszaibr cwanc, dekoraCJC zniszczone, kotary 
1 kurtyno wykradzion•. Pierwszą kurtynę pozszywah
lmy z koc6w, kt,Sre fanatykom teatru podarowała 
miejscowa komenda radziecka. Szycie odbywało się 
ręcznie i t o przy pomocy cieniutkiego„. drutu, bo 
nici i maszyn dn szycia po najeździe <Zabrownik6w 
nie mnżna byto >oal•ŻĆ w całym Opolu ani na lekar
stwo. W sierpniu uka„ały .;1ę na miekie afisz..;, zapo· 
wiada1ącf" picrwnt polski~ przedstawienie w wolnyn1 
polskim Opolu Wystawiono •. Zemstę" Aleksandra 
Fredry w amaronkiej obsadzie, w kt6rej Papkina 
~rala.. . kobieta, a rol~ Dyndalskiego były .• polski 
kr61" z raciborskiej Strzechy. 

W parę tygodni p6tniej powstał w Opolu teatr 
zawodowy, kt6rego dyrektorem ~ostał . Sunisła"'.' Stal
ko. W teatrze tyn1 pełniłem r6z~.ora~i< lunkc1e. Z• 
l<upywalem mater; ary do dekorac11, rak drzewo, pa· 
pi<r - bo trz~l>a wiedziet, ie w pierwSlych lau.:.h 
1&my dn dekorac1, <•bciągahlmy z buku fundusz6w me 
p16rnem len pauiereni. Organizowale~1 przedn~w.1e
r.:a w tucriie, Lylem intedentem. 1ekw1zytorcm 1 !"• 
tpicJtntem~ Lyiem w końcu i aktorem, graJi\C rózne 
1olc .., r6iny-h sztukaoh. Bo sztuk tych trudno by 
>ię właleiwie doliczy~. Pierwsz~ -- w dniu H. 10: 
1945 r. - na otwarcie sezonu była „Moralność Pani 
Dulskiej" Zapolskiej, a jui w parę dni p6źniej pojawiły 
się na afiszach „Grube ryby" Bałuckiego. 

Od tego czasu jedna sztuka goniła drugą. W ci~
gu trzech lat widzimy na scenie opolskiej przeciętnie 
co dwa tygodnie now~ premier~. Zesp6ł podzielony n• 
trzy grupy dając każdego dnia przedStawieni• w trze_ch 
miejscowolciach Sląska Opolskiego, docierał do m1&
stec10k i wio<ek, kt6 re teatr polski o~lądaly p o r ai 
pierwszy. 

O KASI CO GĄSKI ZGUBIŁA 
M. KOWNACKIEJ 



Dla zobrnowania wy)ilku artyHyczncgo jak i technicznego personelu tn:c
ba podać, że w jednym mitsiącu cny nas1e zespoły dawały przcci1ttnic sto 
pr1ed.nawień. Sto przcdsuwień w jednym miesi,cu i 30 przeciętnie premier w 

sc7onie oro cyfry 7. pierwszych lat pionierskiej działalności polskiego teatru 
na Opolsza yźnie. Rzea 1asna, 7e tego rodzaju prac.t musiała się odbić ujem

nie na artyst~Cznym po1iomie wyua,..·ionych ntuk. 

\\'yjazdy w teren odbywały si~ pr1eważnie dt;:żarówkami c1ęr;to nickry-

tymi na kt6re „ładowano" aktorów wraz z dekoracj.tmi i rekwiz.yrami. A 

w terenie sale 1imne, "ZYby po\\ ~bi1ane. ~~szelkie trudy i wyrzeczenia wyna
grad"r:ila jedna~ gorąca, pełna s('rca, nic s1c1ędtąca oklaskÓ'\\', spragniona poi-

skitgo slowa publiczno\ć. 

Pierwszy autobus otrrymał teatr dopiero po upaństwowieniu w 1949 roku 
i odtąd wyjazdy stały si4f 1nośnie1szc, a dyrckc1a mogla przejść do planowej 

systcmatyc1nej akcji objatdowcj. \\' tym roku też spclniajo\ si4t narcSlcie moje 
marzenia. O teatrze kukielkow) m ' my$1alem wprawdz.ie zaraz po powrocie 

z obozu, jednak nicstc~tf mimo z:ibicg6w i starań sprawa teatrzyku nic mov_ła 
rur.t)'Ć 1 miejsca. Na prTCSlkodzic sui nic tylko brak fundusz6w, ale przo<le 

wszystkim brak 1ro1umicnia u miejscowych czynników, odpowiedzialnych z.a 
ks.ztaltowanic si~ Żyi;ia kulturalnego. Spra"'a zrnienila się radykalnie, kjcdy dy

rcktorcrn ttatru został Tadeusz Byrski. Po paromicsictcznym okresie przygoto

wa1l, we wrzdniu 19'49 roku, teatr kukiełkowy ro7pOcz!ll ,..„ren.cie sw~ dzia

lalność powojenną, 1gt,dnie 1 trad)·cj~, bo ~tuką Marii Konopnickic1 110 J\.:a,i, 
co gą~ki 1gubila". 

Od pami~tnego roku 1949 tr>eba brio 1cszcze pokonać wicie tru<fno!c1. 

Jednakie 1 roku na rok tak scena dramatyczna, Jak i kukiełkowa rozwijały si1t 

coraz pomyślniej. SwiadC7y o tym chociażby przyinanic nagrody p1ństwo9-'ej 
scenic dramatyczne) za wystawienie „Sztormuu Bill-Bialoccrkowskicgo 
świadczy o t)m także tys i ę c 7 n e przedstawienie teatru lalek „Wydra imć 
Pana Paska" - dane " listopadzie ubiegłego roku w gromad1ie Kupy w po

„,iecic opolskim. 
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