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Inscenizacje dramatów Krasińskiego 
– lista obecności i nieobecności

Obecność

W osobistych zapiskach wojennych Juliusza Osterwy z przełomu lat 
1942–1943 znaleźć można tekst skierowany przeciwko tradycyjnie 
pojmowanemu teatrowi, który artysta (wbrew temu zresztą, o czym 
zaświadcza jego własna aktorska praktyka) traktował z pogardą, wi-
dząc w nim obszar prostytuowania prawdziwej sztuki – dlatego nawet 
termin „teatr” zastąpić chciał określeniem własnego wyrobu: „Żywo-
słownia”. Pisał:

W t e a t r z e  bywało się celem rozrywki.
[...]
„Teatrem polskim” nazywano tę dziedzinę ze względu na udział polskich aktorów.
Twórczy Duch Polski wyrażał się przez potężne pisarzów naczynia: Mickiewi-

cza, Słowackiego, Krasińskiego, Norwida – i innych – ale do t e a t r u miał dostęp 
wzbroniony.

Na szczęście1.

Istotnie, na szczęście – ale raczej dlatego, że Osterwa nie miał ra-
cji. Nie jest prawdą, że wielki dramat romantyczny nie miał wstępu na 
sceny teatralne, co udowodnić dosyć łatwo, robiono to zresztą nieje-
den raz. Trudno jednak zarazem nie przyznać, że w tym dziwacznym 
i przesadnie zradykalizowanym spojrzeniu coś jest – wiemy doskonale 
i to, że wielki dramat romantyczny nie miał łatwej drogi na scenę i że 

1 J. Osterwa, Przez teatr – poza teatr, wybór i oprac. I. Guszpit i D. Kosiński, wstęp I. Gu-
szpit, Kraków 2004, s. 176.
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rozpoczął ją z opóźnieniem. O tak zwanej niesceniczności poetyckich 
dramatów romantycznych i wynikającej stąd niemożności ich insceni-
zowania w teatrze tamtej epoki mówi się aż nazbyt często – uważa się je 
za trudne, nieliczące się z warunkami scenicznymi swojego czasu, a na 
dodatek budzące szczególny opór cenzorów. Zbigniew Raszewski pisał 
nawet o kontestowaniu zastanego teatru przez młodych romantyków:

Poeci romantyczni chodzą do teatru, przeżywają przedstawienie bardzo intensyw-
nie, ale nigdy nie są z widowisk swojego czasu zupełnie zadowoleni. Cenią aktorów 
i dekoracje, nawet maszynerię teatralną tamtego czasu, lecz nie chcą uznać ówczes-
nej praktyki, która nadal rozróżnia gatunki [...], podczas gdy poeta romantyczny 
marzy o teatrze, który byłby jednocześnie średniowiecznym misterium i politycz-
nym wiecem, tragedią, operą i baletem, a więc dawał najszersze możliwości ekspre-
sji, nie krępowany przez żadne prawa żadnego gatunku. [...] Poeci jęli publikować 
dramaty, którym nadawali charakter szyderczy wobec panujących stosunków. I tak 
ich nie wystawicie!2 

Zastanawiając się nad problemem obecności w teatrze utworów 
Zygmunta Krasińskiego, w oczywisty sposób poszukuje się dla niego 
naturalnych kontekstów, pól odniesień. Autorami, z którymi można 
go zestawić, są przede wszystkim Adam Mickiewicz i Juliusz Słowac-
ki. Choć jednak nazywa się ich powszechnie trzema wieszczami, choć 
wymienia się ich automatycznie w jednym szeregu, to trójca poetycka 
ulokowana została na trzech stopniach odzwierciedlających rangę, 
jaką każdemu z nich przyznawano: na najwyższym króluje najstarszy 
Mistrz Adam, nieco niżej (pomimo wszystko!) jest miejsce dla Juliusza, 
zaś skromną trzecią lokatę zajmuje najmłodszy z nich – Krasiński. 

Słowacki obecny był w teatrze najbardziej intensywnie, wielokrot-
nie przerastając liczbą inscenizacji obu pozostałych dramaturgów, co 
nietrudno wyjaśnić: był on autorem pokaźnego zbioru tekstów pisa-
nych z myślą o scenie, w tym takich, które – choć należące do wyobraź-
ni romantycznej i „wysokie” pod względem poetyckiej formy – można 
było od biedy czytać jako mniej więcej regularne dramaty, odpowiada-
jące przyzwyczajeniom odbiorczym i praktyce inscenizacyjnej drugiej 
połowy XIX stulecia. Zaczęto je wystawiać w 1851 roku, sięgając prze-
de wszystkim po Mazepę, Marię Stuart i Balladynę, z czasem odważa-
no się też na teksty bardziej wymagające. Lansowany przez wybitnych 

2 Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1990, s. 102.
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aktorów, Słowacki jeszcze w XIX wieku zajął trwałą pozycję na liście 
obowiązkowych autorów repertuaru narodowego. Mickiewicz z kolei 
był praktycznie autorem jednego arcydzielnego dramatu – Dziadów, aż 
po rok 1901 realizowanych jedynie we fragmentach (ale za to bardzo 
wcześnie, bo począwszy od 1835 roku) oraz ułomnych, ale wielokrot-
nie wystawianych, zwłaszcza na scenach XIX-wiecznych, w domkniętej 
przez tłumacza wersji, Konfederatów barskich3. Był jednak autorytetem 
niepodważalnym, więc jego obecność na scenie, choć reprezentowana 
tylko tymi dwoma utworami, nie podlegała dyskusji. 

Zygmunt Krasiński na tym tle prezentuje się bardzo skromnie. 
Wprawdzie już Mickiewicz w prelekcjach paryskich wyróżnił Nie-Boską 
komedię, omawiając ją jako wzorcowy dramat romantyczny, ale czynił 
to przede wszystkim z pozycji poety i „projektanta” nowego modelu 
dramatu słowiańskiego, a nie jako praktyk-reżyser. Udowodnił wpraw-
dzie, że zna techniczne możliwości współczesnego mu teatru, nieusa-
tysfakcjonowany nimi jednak, odsyłał raczej do koncepcji teatru słowa, 
teatru opowiadaczy, którzy siłą poezji wywołują w wyobraźni odbior-
ców projektowane przestrzenie i scenerie, na użytek materialnej „te-
atralności” posługują się zaś najprostszymi przedmiotami, nadając im 
przenośne, dalekie od dosłowności, znaczenia. Wykłady Mickiewicza 
o literaturze słowiańskiej bez wątpienia przyczyniły się do zaintereso-
wania dramatem Krasińskiego wśród badaczy i interpretatorów z krę-
gów literaturoznawczych, nie pomogły jednak w otwarciu jego recepcji 
scenicznej4. 

Rozpoczęła się ona późno: z początkiem wieku XX, blisko siedem 
dekad po Mickiewiczu, a ponad pięć po Słowackim. Podanie liczby 

3 Trudno zresztą w przypadku Konfederatów... bez zastrzeżeń mówić o słowie Mickie-
wicza „z pierwszej ręki” (polskiego przekładu i dokończenia drugiego aktu dokonał 
Tomasz Andrzej Olizarowski). Dramat miał być właściwie „produktem eksportowym”, 
bo Mickiewicz tworzył go z myślą o paryskim teatrze Porte Saint-Martin i pisał po 
francusku – co oznacza, że ani głębokość myśli, ani swoboda poetyckiego języka nie 
była w tych okolicznościach pełna: próbując przemówić do czytelnika/słuchacza/widza 
francuskiego, Mickiewicz musiał wyłożyć popularną „lekcję historii Polski dla cudzo-
ziemców”. Kiedy więc na polskich scenach Konfederaci... się pojawili, był to raczej teatr 
dla szerokiej widowni fi rmowany marką Mistrza Adama niż Mickiewicz z prawdziwego 
zdarzenia: nieobliczalnie poetycki, subtelny, żarliwy, wchodzący w dialog z rodzimą hi-
storiozofi ą i wyrastający z polskiego mesjanizmu.
4 W późniejszym jednak czasie wielu reżyserów (zarówno teatralnych, jak i radiowych 
czy telewizyjnych) chętnie się analizą Mickiewicza inspirowało.
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wszystkich inscenizacji dokonanych w czasie 109 lat (tyle bowiem liczy 
sobie dotychczasowa historia wystawień Krasińskiego) nie jest bardzo 
trudne – by dopełnić obowiązku historyka teatru, precyzuję od razu, że 
Nie-Boska komedia doczekała się dotąd 54 realizacji, w tej sumie również 
telewizyjnych i radiowych (ostatnia w 2011 roku, w gdańskim Teatrze 
Wybrzeże), Irydion nie miał zaś tyle szczęścia – przedstawiano go bo-
wiem jedynie 23 razy (ostatnio dość dawno, bo na scenie w roku 1986 
– znów w Gdańsku, a wersja radiowa powstała w roku 1997). W ciągu – 
powtórzmy – ponad 100 lat to naprawdę bardzo mało5. Szczegółowych 
porównań ilościowych z inscenizacjami Słowackiego, czy nawet Mic-
kiewicza, przeprowadzać nie ma potrzeby – przepaść jest olbrzymia.

Dane ilościowe nie mówią, oczywiście, nic o poziomie poszczegól-
nych inscenizacji i ich wartości artystycznej. Podstawowe kryterium, 
nawet gdybyśmy w porywie szlachetnego demokratyzmu nie mieli 
ochoty go przyjąć, to odpowiedź na pytanie, gdzie grano: w dużych 
teatrach czy w ośrodkach peryferyjnych. Sytuacja na prowincji tea-
tralnej stosunkowo dobrze przedstawiała się w latach międzywojnia, 
gdy po odzyskaniu niepodległości na dawnych ziemiach zabranych ze 
szczególnym staraniem prowadzono działalność krzewicielską poprzez 
sztukę – pracowali tam wówczas artyści z poczuciem misji i wysokimi 
ambicjami. 

Po II wojnie warunki uległy zmianie. Trudno wprawdzie z niewzru-
szoną pewnością coś w tej kwestii orzekać, nie przeprowadziwszy 
wcześniej gruntownych badań recepcyjnych, ale sądzę, że nie popełnię 
wielkiego nadużycia, zakładając, iż przedstawienia realizowane mniej 
więcej pomiędzy 1970 a 1990 rokiem w teatrach mniejszych i ma-
łych miast możemy uznać w przewadze za rutynowe, konwencjonal-
ne, przygotowywane z myślą o zorganizowanej publiczności szkolnej 
i zakładowej, która tłumnie, ale biernie i bez rzeczywistych korzyści 
intelektualnych zapełniała sale na przedstawieniach typu „spotkania 
z klasyką” (w przypadku Krasińskiego ofi arą tego rodzaju akcji padała 
przede wszystkim Nie-Boska komedia, która do niedawna znajdowała 
się w kanonie lektur szkolnych; Irydion cierpiał pod tym względem 

5 W załączonym do niniejszego tekstu dodatku znajdują się również informacje o tea-
tralnych realizacjach niedramatycznych tekstów Krasińskiego – nie zmieniają one jed-
nak zasadniczo obrazu, było ich bowiem tylko cztery (z czego trzy to spektakle Teatru 
Telewizji).
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mniej dotkliwie). Poza kilkoma ośrodkami (warszawskim, wrocław-
skim, krakowskim, poznańskim czy łódzkim) ówczesne życie teatral-
ne rozwijało się poza nurtem ważnych wydarzeń artystycznych, mia-
ło jedynie lokalny wymiar i bardzo słaby rezonans6. Uwzględniając to 
wszystko, z podanej tu liczby można zatem bez wyrzutów sumienia 
odjąć kilkanaście realizacji Nie-Boskiej i ze trzy Irydiony – i to dopiero 
da nam obraz mniej więcej odzwierciedlający skalę rzeczywistej, powią-
zanej z żywym odbiorem i ważkiej artystycznie obecności Krasińskiego 
w polskim teatrze. 

Warto może w tym miejscu uczynić nieskromne, ale pocieszające 
wobec tych smutnych wyliczeń spostrzeżenie pro domo sua: oba utwo-
ry Krasińskiego rozpoczęły sceniczną drogę w Krakowie. Nie-Boska ko-
media najdosłowniej – prapremierowy spektakl zagrano w tutejszym 
Teatrze Miejskim 29 listopada 1902 roku w inscenizacji Józefa Kotar-
bińskiego, który krakowski teatr prowadził przede wszystkim z myślą 
o otoczeniu troską dramatu narodowego i o uczynieniu z nowej sceny 
miejsca prezentacji klasyki i sztuk z repertuaru „wysokiego”. Insceni-
zacją Nie-Boskiej komedii Kotarbiński chciał udowodnić raz jeszcze, że 
możliwe jest wystawianie dramatów „niescenicznych” (wcześniej dał 
cały cykl realizacji wielkiego repertuaru, w tym prapremiery Dziadów 
w opracowaniu Stanisława Wyspiańskiego oraz Kordiana). Spektakl, 
uroczyście zapowiadany i bardzo starannie przygotowany (dyrektor 
zatrudnił w charakterze konsultantów naukowych Stanisława Tar-
nowskiego i Józefa Kallenbacha, a kształt egzemplarza reżyserskiego 
dyskutował między innymi z Henrykiem Sienkiewiczem), nie odniósł 
jednak sukcesu – można by nawet rzec, że nie wzbudził u publiczno-
ści zaciekawienia stosownego dla utworu tej rangi. Pod tym względem 
podzielił zresztą los innych „wielkorepertuarowych” przedsięwzięć za 
dyrekcji Kotarbińskiego. Michał Masłowski znalazł uzasadnienie tego, 
paradoksalnego na pozór, zjawiska:

6 Po latach PRL-owskiego zobojętnienia dla obszarów niemieszczących się w pojęciu 
centrum zapomniane i zaniedbane artystycznie sceny wróciły do gry dopiero po roku 
1990, kiedy ruch teatralny uległ wyraźnej decentralizacji, a młodzi reżyserzy, dramatur-
dzy i aktorzy z odważnym programem ruszali w Polskę i zmienili radykalnie obraz tak 
zwanych scen prowincjonalnych, czyniąc z takich miast, jak Zabrze, Legnica, Wałbrzych 
czy Bydgoszcz, prawdziwe „punkty zapalne”, w których wiele się dzieje i o których wiele 
się mówi.  
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Co się stało? – Nastawiony przede wszystkim na teatralizowanie, Kotarbiński po-
mijał scenizowanie idei utworu, jako teatralnej, lub też robił to środkami prymi-
tywnymi, niewspółtwórczymi. Estetyka epoki przesłoniła estetykę romantyzmu, 
zacierając często sens utworów, które miały być przecież, w założeniu dyrekcji, a u -
t o r y t a t y w n y m  p r z y k ł a d e m  w a r t o ś c i  p o z y t y w n y c h dla współczesnego 
pokolenia. Tak to w sztuce chęć dydaktyzmu tłumi artyzm7.

Co zaś do Irydiona, to w każdym szanującym się podręczniku prze-
czytamy, że prapremiera, wyreżyserowana przez Andrzeja Mielew-
skiego, odbyła się w kierowanym wówczas przez Aleksandra Zelwe-
rowicza teatrze łódzkim 19 listopada 1908 roku (co jest prawdą), ale 
próbę prawdziwie pionierską podjęto w Krakowie kilka lat wcześniej, 
27 maja 1902 roku, przedstawiając na scenie Teatru Miejskiego frag-
menty tego utworu. Warto dodać, że Kotarbiński kilkakrotnie przy-
mierzał się do Irydiona, planując w Krakowie prapremierę, ale osta-
tecznie poprzestał na pokazaniu wyimka8. Tutejsze zainteresowanie 
Krasińskim nie pozostało zapewne bez wpływu na program repertua-
rowy Aleksandra Zelwerowicza, który wyruszył do Łodzi właśnie spod 
Wawelu, gdzie formowały się jego artystyczne aspiracje i hierarchie. 
Jako nowo mianowany dyrektor stawiał sobie bardzo ambitne zada-
nie powołania nie tyle placówki oferującej nasyconemu niemieckim 
i żydowskim żywiołem miastu o fabrykancko-robotniczych tradycjach 
kulturalną rozrywkę, ile takiej, w której pielęgnować się będzie praw-
dziwą sztukę. Barbara Osterloff  podkreśla, że „Zelwer” działał w po-
czuciu misji wyniesionej z teatru krakowskiego – objąwszy dyrekcję 
sceny łódzkiej, postawił więc przede wszystkim na wielki repertuar 
narodowy: Wyspiańskiego, Słowackiego, Dziady Mickiewicza; zaraz 
po nich pojawił się Irydion9. Po kilku miesiącach dyrektorowania (ma-
rzec 1909) Zelwerowicz zagościł z zespołem łódzkim w Petersburgu 
(Teatr Wiery Komissarżewskiej), gdzie pokazał między innymi właś-
nie Irydiona. I tak dramat Krasińskiego – po krakowskiej przymiarce 
– rozpoczął swe „właściwe” dzieje sceniczne od Łodzi i Petersburga, 

7 M. Masłowski, Dzieje bohatera. Teatralne wizje „Dziadów”, „Kordiana” i „Nie-Boskiej ko-
medii” do II wojny światowej, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 122.
8 Por. J. Michalik, Teatr krakowski w latach 1893–1918, w: Teatr polski w latach 1890–
–1918. Zabór austriacki i pruski, red. T. Sivert, Warszawa 1987, t. 1, s. 77.
9 Zob. B. Osterloff , Łódzkie dyrekcje Aleksandra Zelwerowicza, w: Sto lat stałej sceny pol-
skiej w Łodzi 1888–1988, red. A. Kuligowska, Łódź 1993, s. 26–27.
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a dopiero potem pojawił się na najważniejszych polskich scenach10. 
Habent sua fata nie tylko libelli...

Prócz wymienionych realizatorów, których podstawową zasługą 
było wprowadzenie dramatów Krasińskiego do teatru, w historii in-
scenizacji jego dzieł zapisało się szczególnie wyraziście kilku wybit-
nych reżyserów. Jedni tworzyli kanony interpretacyjne, inni je łamali 
– wszyscy jednak pozostawili trwały ślad po swoich pracach w dziejach 
polskiego teatru.

L e o n  S c h i l l e r wystawiał Krasińskiego dwukrotnie, za każdym 
razem sięgając po Nie-Boską komedię. 11 maja 1926 roku odbyła się 
premiera w założonym przezeń dwa lata wcześniej warszawskim Tea-
trze im. Wojciecha Bogusławskiego, zorganizowanym i prowadzonym 
z myślą o publiczności robotniczej. Współpracowała świetna ekipa: 
oszczędną, metaforyczną, utrzymaną w zgeometryzowanych formach 
scenografi ę robił Wincenty Drabik, muzykę napisał Jan Maklakiewicz, 
choreografi ę opracowała Tacjanna Wysocka. Lewicowe sympatie Schil-
lera skłoniły go do uwspółcześnionego odczytania tekstu Krasińskiego 
w duchu rewolucyjnym, co obudziło żywe reakcje publicystów:

Wymowa ideowa „Nie-Boskiej komedii” w dramaturgiczno-inscenizacyjnym opra-
cowaniu Leona Schillera była tak dynamiczna, że prawie żaden recenzent nie prze-
szedł obok niej obojętnie. Zarzuty pisane wekslowały najczęściej dyskretnie w kie-
runku podkreślenia w inscenizacji propagandy tzw. „kulturbolszewizmu”, którego 
dopatrywano się w pewnych artystycznych zbliżeniach formy inscenizacyjnej do 
form uprawianych przez teatry radzieckie11.

Owa kłopotliwa i drażniąca interpretacja (zwłaszcza w kontekście 
rozpoczynającego się właśnie przewrotu majowego) przyczyniła się 
ostatecznie do zdymisjonowania Schillera i zamknięcia Teatru im. Bo-
gusławskiego. Faktem jest jednak, że – niezależnie od tego, czy stawa-
no po stronie reżysera, czy przeciw niemu – nie można mu było po-
stawić zarzutu „przykrawania” tekstu do założonej przezeń koncepcji, 

10 Przyznać jednak trzeba, że jeszcze bardziej egzotycznie wygląda inauguracja scenicz-
nych losów Mazepy Słowackiego – pierwsze wystawienie tego dramatu odbyło się... po 
węgiersku, w teatrze budapeszteńskim, 13 grudnia 1847 roku. Zob. A. Sieroszewski, 
„Mazepa” na scenach węgierskich w latach 1847–1856. Sceniczny debiut Słowackiego, „Pa-
miętnik Teatralny” 1959, z. 1–3.
11 S. Skwarczyńska, Leona Schillera trzy opracowania „Nie-Boskiej komedii” w dziejach jej 
inscenizacji w Polsce, Warszawa 1959, s. 363.
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bo inscenizacja objęła wszystkie wątki obecne w dramacie, cała rzecz 
polegała zatem na jego wywrotowym, ale bardzo spójnym i przeko-
nującym odczytaniu. Schiller zinterpretował Nie-Boską komedię jako 
dramat, w którym wątki osobisty i społeczny ściśle się wiążą, tworząc 
całość, wyszedł jednak z założenia, że podstawowym tematem jest 
rewolucja. Nie znalazł więc usprawiedliwienia dla Męża i obozu ary-
stokratów, oświetlając go zdecydowanie negatywnie, natomiast obóz 
rewolucyjny przedstawił jako buntowników w słusznej sprawie, uspra-
wiedliwiającej okrucieństwo i radykalizm ich zrywu. 

Po raz drugi podjął Schiller realizację tego dramatu w roku 1938, 
tym razem w Łodzi, w Teatrze Polskim (premiera 12 marca), w tej samej 
oprawie muzycznej, ale w scenografi i Ottona Axera. Zmienił się klimat 
polityczny, nie bez znaczenia była też zmiana miejsca – łódzki ośrodek, 
choć prowincjonalny wobec Warszawy, miał już mocną pozycję i wyro-
bioną widownię. Schiller wciąż szukał podobnej publiczności jak ta, dla 
której realizował spektakle w Teatrze im. Bogusławskiego. Tym razem 
odniósł niezaprzeczalny sukces – prasa wypowiadała się o spektaklu 
z entuzjazmem. Reżyser nie dążył teraz do formalnego uwspółcześnia-
nia utworu – zachował romantyczny styl, sprowadzając go jednakże do 
pewnych typizujących uogólnień, a nawet przerysowań (przejawiło się 
to przede wszystkim w projekcie plastycznym Axera), i podkreślając 
w ten sposób dystans w spojrzeniu na epokę. Inaczej niż przed 12 laty 
teraz zrównoważeniu uległy wątki jednostkowy (konfl ikt Henryka 
z Pankracym) i zbiorowy (rewolucja, rozumiana wciąż jako rozwiąza-
nie politycznie słuszne i społecznie sprawiedliwe) – stąd diametralnie 
różne odczytania krytyków, którzy usiłowali uzasadniać nadrzędność 
jednego z tych tematów. Nasilenie faszyzmu i atmosfera wojennego za-
grożenia sprawiły, że Schiller obu wodzów przedstawił w złym świetle, 
jako dwie odmiany postaw faszyzujących. Więcej nawet:

W gruncie rzeczy „wodzów”, nawet skłóconych, łączy pokrewieństwo – i sympatia. 
Aby to teatralnie wyrazić, Leon Schiller wykorzystuje bardzo charakterystyczny 
motyw [...] „podskórnej” sympatii Pankracego dla Henryka [...] i motyw jakiegoś 
szacunku i zaufania dla Pankracego ze strony Henryka. Szczytową sceną dla tego 
momentu ideologicznego staje się scena rozmowy Pankracego z Henrykiem w zam-
ku, scena, w której bledną – w Schillerowskim ujęciu – racje obustronnych argu-
mentów wobec ciepłej, niemal pogodnej atmosfery rozmowy12.

12 Ibidem, s. 559.
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Po wojnie reżyser zamierzał powrócić raz jeszcze do tego tekstu – 
do inscenizacji nie doszło, ale pozostał zapis opracowania scenicznego. 
Znawczyni problematyki, Stefania Skwarczyńska, która pod koniec lat 
pięćdziesiątych ubiegłego wieku poświęciła Schillerowskim podejściom 
do Nie-Boskiej komedii obszerną monografi ę, nie tylko zwracała uwagę 
na to, że ten ponawiany „romans z tekstem” był dla Schillera szcze-
gólnie pociągający ze względu na polityczny charakter drugiej części 
dzieła, lecz także podkreślała, że każda z inscenizacji (również ta za-
mierzona) miała odmienny kształt13 – co prowadzi do wniosku, że dla 
Schillera ważny był dialog z dramatem, podejmowany na kilku etapach, 
za każdym razem prowadzący do odnalezienia w nim innego waloru. 
W świetle dość marnie prezentującej się „statystyki obecności” Krasiń-
skiego w teatrze imponuje trwałość fascynacji Schillera tym dramatem 
i wola wczytywania się wciąż od nowa w jego treści.

Je r z y  K re c z m a r realizował obydwa dramaty. Najpierw był Iry-
dion w Starym Teatrze w Krakowie, w scenografi i Ottona Axera – pre-
miera odbyła się 29 listopada 1958 roku. To ważna data, ponieważ 
dopiero wraz z tym spektaklem po długiej przerwie, spowodowanej 
najpierw wojną, a potem przymusową socrealistyczną abstynencją, po-
wrócił na scenę dramat Krasińskiego. Po kilku latach, 25 marca 1964, 
reżyser wystawił Nie-Boską komedię w Teatrze Polskim w Poznaniu, 
z dekoracjami Stanisława Bąkowskiego. Styl i metodę pracy Kreczmara 
zwięźle scharakteryzowała Maria Napiontkowa tymi słowy: [...] reży-
ser niezwykle zasłużony dla niekonwencjonalnego odczytywania romanty-
ków, uchodzący za mistrza w konstruowaniu tekstu spektakli, oczyszczania 
z nadmiaru ozdobników i nadawania [im] cech spójnej całości14. Skutkiem 
tego „sprzątania” były inscenizacje przejrzyste myślowo, choć może 
dziś niekoniecznie godzilibyśmy się z takim układaniem romantycz-
nych tekstów, z założenia nieuporządkowanych i z upodobaniem ope-
rujących poetyką fragmentu.

K o n ra d  S w i n a r s k i wyreżyserował Nie-Boską komedię w Starym 
Teatrze w Krakowie (premiera 9 października 1965 roku); Krystyna 
Zachwatowicz zaprojektowała scenografi ę, a muzykę skomponował 

13 Zob. ibidem.
14 M. Napiontkowa, Powojenne czytanie romantyków w teatrze: od „Grunwaldu” Kotlarczy-
ka do „Nie-Boskiej komedii” Swinarskiego. Uwagi nie do końca uporządkowane, w: Tradycja 
romantyczna w teatrze polskim, red. D. Kosiński, Kraków 2007, s. 315.
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Krzysztof Penderecki. Piszący o tej inscenizacji Jerzy Zagórski nazwał 
Nie-Boską..., bez żadnych zastrzeżeń czy relatywizujących odniesień, 
najgłębszym i najczytelniejszym z arcydzieł naszej klasyki, zwracając uwa-
gę na ważność samego faktu jego wystawienia15, co wobec zwyczajowe-
go upodrzędniania go w stosunku do Dziadów wydaje się bardzo zna-
mienne. Spektakl Swinarskiego okazał się wydarzeniem wielkiej miary, 
choć w chwili premiery wzbudził burzliwe dyskusje z powodu niekano-
nicznego, obrazoburczego odczytania dramatu. Reżysera interesowała 
przede wszystkim dialektyka pierwiastka ludzkiego i metafi zycznego, 
dlatego nie zakończył inscenizacji jednoznacznym poddaniem się Pan-
kracego Bogu, lecz pozostawił ich konfl ikt w pewnym sensie otwarty. 
Jan Paweł Gawlik zwracał uwagę na zdystansowaną postawę reżysera, 
pisząc nawet o tym, że Swinarski ujął dramat Krasińskiego w cudzy-
słów. W rezultacie odczytał go więc nie tyle jako wielki dramat wizjo-
nera i historiozofa, rzecz o racjach rewolucji i prawach arystokracji, ile ra-
czej jako rodzaj szopki inscenizowanej w teatrze ogromnym, w „theatrum 
mundi”, [...] przewrotnej i okrutnej, która rozgrywa się [...] u stóp wiel-
kiego ołtarza, w wielkim kościele świata16. Osąd Gawlika był w gruncie 
rzeczy bardzo surowy: po serii komplementów pod adresem wyobraź-
ni plastycznej reżysera, znakomicie współdziałającego ze scenografką 
(stylistyka barokowego nadmiaru, ekspresjonistycznego bogactwa, grand-
guignolowej drastyczności, którą rządzi świetny, przyznajmy, instynkt 
teatru. Ruch, dynamika, sugestywna plastyczność scen, gęsta teatralność 
obrazów17), pojawiają się zarzuty ciężkiego kalibru: aktorstwo poniżej 
możliwych do osiągnięcia w tym zespole standardów (z wyjątkiem gro-
teskowo potraktowanego, epileptycznego Orcia w wykonaniu Anny 
Polony), brak wyrazistej wizji historiozofi cznej (koronna scena rozmowy 
obu przeciwników, gdzie spór osiąga najbardziej klarowną postać, a racje 
i argumenty nabierają wagi precyzyjnych uogólnień – jest jedną z słabszych 
scen przedstawienia. Słowa giną w krzyku, myśli przesłonięte bywają na-
miętnością partnerów18). 

15 J. Zagórski, Ważka rzecz w Krakowie, tekst dostępny pod adresem: http://www.e-te-
atr.pl/en/artykuly/119777.html [dostęp: 6 kwietnia 2012].
16 J.P. Gawlik, Świetność i żart czyli „Nieboska” 1965, http://www.e-teatr.pl/en/artyku-
ly/119772.html [dostęp: 6 kwietnia 2012].
17 Ibidem.
18 Ibidem.
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Bardzo radykalne spojrzenie przyjął Jan Kłossowicz, który od razu 
wysoko ocenił interpretację Swinarskiego, przede wszystkim jako 
przewrotne, nasycone ironią odczytanie... złego (jak twierdził), nazna-
czonego kabotynerią i grafomaństwem dramatu, którego nie można 
już dziś grać na serio19. Teatralizacja barokowego świątynnego wnętrza 
sygnalizuje nie tylko dystans, lecz także odważny skrót i kontrapunk-
towanie wielkiego romantycznego serio, które stanie się w przyszłości 
znakiem rozpoznawczym Swinarskiego:

Hrabia Henryk do końca pozostanie tragicznym kabotynem i skoczy w zakoń-
czeniu sztuki nie z Okopów w przepaść, ale z kościelnej ambony na kupę gratów. 
Wędrówka Henryka po obozie rewolucjonistów to już czysta groteska. „Tak sobie 
przestraszony hrabia wyobrażał rewolucję”. Straszni, ale rzeczowi i spokojni robo-
ciarze popluwając w garście wyciągają piłę i odcinają głowę arystokraty. [...] Nawet 
demoniczny chór Przechrztów został tu ośmieszony przez Swinarskiego razem z ca-
łym złym romantycznym sztafażem i zamieniony w diabełki z operetki.

Pankracy wygląda jak Rasputin z fi lmu, ale jednocześnie zjawia się we wstrzą-
sającej scenie inscenizowanego prologu chlapiąc z mszalnego kielicha krew na biały 
ekran i powtarzając cud z chustą świętej Weroniki. I świetna jest też jego rozmowa 
z Henrykiem. Henryk wywodzi na najwyższych tonach swoją apoteozę arystokra-
cji, a przekorny reżyser ustawia mu w tym momencie za plecami pokornie czekają-
cego z tacą lokaja. Kulminacyjny punkt i jednocześnie pęknięty balon. Pusta tyrada 
rozwiewa się w pustkę. I wreszcie Okopy Świętej Trójcy. To już scena jak z Witkace-
go. Rozczochrani arystokraci siedzą na kupie pierzyn i dogryzają resztki sucharów, 
a przed nimi miota się Hrabia Henryk ze złotą szablą20.

Kiedy na ten obraz nałożymy wywołane z pamięci fragmenty póź-
niejszych spektakli Swinarskiego: wielką improwizację z Dziadów, kon-
trapunktowaną bezmyślnym pojadaniem przez brudne chłopstwo jaj 
na twardo, albo ostatnią, rozpaczliwą w swym bezsilnym patosie scenę 
machania szablą przez oślepionego Konrada w Wyzwoleniu, rozpozna-
my w nich najbardziej charakterystyczne cechy reżyserskiego języka, 
opartego z jednej strony na warsztacie wypracowanym w szkole Brech-
towskiej, z drugiej zaś – na wizjach gorzkiego neoromantyka Wyspiań-
skiego. Bo choć Kłossowicz twierdził, że ostatni obraz (Pankracy woła: 
„Galilaee, vicisti!” i umiera na serce. Zza kulis wychodzą maszyniści, wy-
noszą trupy, rozbierają dekoracje, zamiatają scenę) przypomina mu do 

19 J. Kłossowicz, Anty-Nieboska, http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/119766.html [do-
stęp: 6 kwietnia 2012].
20 Ibidem. 
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złudzenia fi nały sztuk Witkacego, to ja odniosłabym go raczej do Wy-
zwolenia właśnie albo do studium o Hamlecie, w których Wyspiański 
(wcześniej przecież i nie mniej konsekwentnie niż Witkiewicz!) roz-
warstwia teatralną iluzję, by zajrzeć pod umowną przesłonę i ujawnić 
prawdę zupełnie innego rzędu. 

Dziś historycy teatru nie mają wątpliwości, że Nie-Boska komedia 
Swinarskiego była najwybitniejszą realizacją tego dramatu w powojen-
nych dziejach, a jej wartość leżała również w odwadze, z jaką insceniza-
tor ruszył w poprzek uznanym interpretacjom teatralnym, odchodząc 
wyraźnie od koncepcji Schillerowskiej. Podobnie postąpił kilka lat póź-
niej, gdy wyreżyserował swoje Dziady, ostentacyjnie odżegnując się od 
otoczonej legendą politycznego kontekstu warszawskiej realizacji Ka-
zimierza Dejmka. 

Zupełnie odmienną indywidualnością był Je r z y  G r z e g o r z e w -
s k i, obdarzony wizyjną wyobraźnią i niezwykłym poczuciem plastycz-
nym, którego autorskie ujęcia wyrażały się przede wszystkim poprzez 
niezwykle sugestywną scenografi ę o bardzo wyszukanej metaforyce. 
Najpierw, jako młody, zapowiadający się co najmniej interesująco re-
żyser (zaledwie dwa lata po ukończeniu studiów), pokazał – na inau-
gurację przebudowanego świeżo łódzkiego Teatru im. Stefana Jaracza 
– Irydiona (premiera 27 stycznia 1970 roku)21. Inscenizacja wywołała 
dyskusje i – choć wszyscy wyczuwali pojawienie się wielkiego talen-
tu reżyserskiego – oceny nie były jednomyślne. Marta Fik, która za-
jęła krytyczne stanowisko, nazwała ją „spektaklem nierozwiązanych 
antynomii”22. Roman Szydłowski podkreślił staranność opracowania 
tekstu, którego dokonał Grzegorzewski, by uczynić utwór bardziej czy-
telnym. Od razu jednak sformułował podstawowy zarzut:

[...] mam Grzegorzewskiemu za złe, że idąc bardzo daleko w opracowaniu tekstu 
Krasińskiego, dokonując w nim śmiałych cięć i skrótów, nie poszedł jeszcze o krok 
dalej i nie zdecydował się na podporządkowanie całego przedstawienia jednej my-
śli. Brak mi w tym przedstawieniu jasnej konstrukcji intelektualnej, pewnej jed-
ności dzieła [...]. Reżyser [...] poszedł w kierunku oddania całej polifonii tego utwo-
ru, który był odbiciem wewnętrznego rozdarcia Krasińskiego i obsesji, konfl iktów, 

21 Zob. A. Kuligowska, M. Leyko, M. Kowalska, E. Kołdrzak, Kronika teatru łódzkiego, 
w: Sto lat stałej sceny polskiej w Łodzi..., s. 345.
22 Zob. M. Fik, Spektakl „nierozwiązanych antynomii”, w: eadem, Reżyser ma pomysły, Kra-
ków 1974.
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sprzeczności, jakie nim targały. Można zrozumieć intencje reżysera. Ale brak mi 
ostrzejszego zarysowania konfl iktu, m.in. owej pasjonującej sceny walki biskupa 
Wiktora z Irydionem, owej odmowy poparcia chrześcijan, która zadecydowała 
o klęsce Greka23.

Po latach Elżbieta Morawiec, wspominając tę realizację, stanęła po 
stronie reżysera, przyznając mu prawo do reinterpretacji i nowego od-
czytania dramatu w perspektywie minionego czasu, z akcentami poło-
żonymi tam, gdzie wydawało się to słuszne XX-wiecznemu insceniza-
torowi. Grzegorzewskiego interesowało przede wszystkim pokazanie 
rozpadu niegdysiejszego splendoru i potęgi Romy – takiej wizji służyła 
oprawa plastyczna (dominująca biel i pustka sceny, z charakterystycz-
nymi drewnianymi koliskami, których obrót sygnalizował przebieg 
epoki; groteskowa stylizacja dworu Heliogabala) i usunięcie określo-
nych fragmentów tekstu:

Grzegorzewskiego nie interesował konfl ikt między bohaterem a światem chrześ-
cijańskim, stąd skreślenia tekstu (większość partii Wiktora, rozterki Symeona, 
nawrócenie i śmierć Kornelii). W całości spektakl był obrazem rozpasanego, schył-
kowego Rzymu, przeglądającego się w lustrze szaleństwa, gry ułudy i udręczeń bo-
haterów (przede wszystkim Heliogabala i Elsinoe). Bliżej tu było do Genetowskiej 
teatralizacji i frenezji niż (jak to Grzegorzewskiemu przypisano) do Grotowskiego. 
Spektakl zamykał Epilog – pochwała Irydionowego czynu, który to bohater potrak-
towany realistycznie i bez przerysowań, stawał się symbolem ponadczasowej, ludz-
kiej walki z niewolą. Uczłowieczonej ponadto niezwykłą muzyką Radwana, w któ-
rej słychać było rytm bicia serca24.

Dziewięć lat po Irydionie Grzegorzewski wystawił po raz pierwszy 
Nie-Boską komedię w Teatrze Polskim we Wrocławiu (premiera 2 marca 
1979 roku), z muzyką skomponowaną także przez Stanisława Radwa-
na. Reżyser udowodnił już, że operuje sobie tylko właściwym językiem 
scenicznym, konstruując wizje, za które brał pełną artystyczną odpo-
wiedzialność – krytycy nie podważali już wówczas jego prawa do swo-
bodnego rozporządzania materiałem literackim: 

„Nie-boska” komedia w Teatrze Polskim we Wrocławiu jest dalszym, konsekwen-
tnym rozwinięciem koncepcji Grzegorzewskiego – tworzenia na scenie dzieł będą-

23 R. Szydłowski, „Irydion” na przebudowanej scenie, tekst dostępny pod adresem: http://
www.e-teatr.pl/en/artykuly/119778.html [dostęp: 6 kwietnia 2012].
24 E. Morawiec, Jerzy Grzegorzewski: mistrz światła i wizji, Kraków 2006, s. 22.
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cych indywidualną wypowiedzią reżysera. Wypowiedzią nie poprzez teksty cudze, 
nie na ich temat, ale jedynie za ich pomocą 

– pisał Jan Kłossowicz, dodając, że 

Grzegorzewski świadomie i otwarcie odrzucił całą historiozofi czną i etyczną prob-
lematykę, która uważana jest za czynnik decydujący o znaczeniu tej tragedii. Zain-
teresował go tylko jeden motyw: bohatera, który ponosi klęskę w dwoistej postaci 
– Henryka-artysty i Pankracego-ideologa. [...] W ostatecznym rozrachunku całe 
przedstawienie wydawać się może próbą udokumentowania stwierdzenia, że we 
współczesnym teatrze nie ma miejsca dla tragedii, że współczesne spojrzenie na 
indywidualne i zbiorowe istnienie ludzi jest inne, nie tylko niż klasyczne, ale także 
niż romantyczne25.

Elżbieta Morawiec zwróciła uwagę na metaforyczną wymowę ele-
mentów scenografi i, zaprojektowanej przez Grzegorzewskiego: wy-
patroszonego pudła fortepianu, teatralnych foteli ustawionych osten-
tacyjnie w centrum sceny, skrzydła szybowca (symbolu upływu czasu) 
– i na kojące piękno ostatniego obrazu:

W fi nale przy słowach „Galilaee, vicisti” horyzont pękał, ukazując w rozproszonym 
świetle postać Chrystusa Ukrzyżowanego (grał go aktor), na proscenium pojawiała 
się Dziewczyna z białym gołębiem. Prześnił się sen dwu protagonistów, na równi 
przegranych, ich świat uległ zagładzie. Pozostała jednak w przedstawieniu, rzad-
ko, prawie nigdy tak ostentacyjnie przez Grzegorzewskiego nie wyrażana – meta-
fi zyczna nadzieja26.

Reżyser wrócił do tego dramatu w ostatnich latach życia, realizując 
go tym razem w Teatrze Narodowym w Warszawie (premiera 9 czerwca 
2002 roku). Podobnie jak we wcześniejszej wersji, miejscem akcji uczy-
nił (w zgodzie z sugestią płynącą z dołączonych do spektaklu innych 
wypowiedzi Krasińskiego) Wenecję – więdnący ogród kultury, będący 
jednocześnie jej ruiną27. Spektakl przepajała więc atmosfera przytłu-
mionego, melancholijnego i bardzo prywatnego świata doznań, z wiel-
ką historią i wielką polityką – znów – w dalekim tle. 

Pankracy (Jerzy Radziwiłowicz) dokonywał tu wieloznacznego, 
daremnego gestu samoukrzyżowania – próbując przybić własną dłoń 

25 J. Kłossowicz, Teatr układasz, http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/110163.html [do-
stęp: 6 kwietnia 2012].
26 E. Morawiec, Jerzy Grzegorzewski..., s. 31.
27 Zob. ibidem, s. 110.
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do oparcia krzesła i wołając słowami konającego Chrystusa: Eloi, Eloi, 
lemma sabachthani! Była w tym groteska, autoironia, było obrazobur-
cze naruszenie – ale ten zgrany rewolucjonista, a właściwie znak [...] 
rewolucji, która się dokonała p o  c z a s a c h Krasińskiego, rewolucji bolsze-
wickiej28, nieudolnie przymierzający się do roli Mesjasza, to przecież 
żałosny kabotyn, który nie jest w stanie sprostać wyobrażeniom na 
własny temat. Elżbieta Morawiec – trochę w kontrze wobec odczytań 
innych recenzentów – dowodziła, że głównym tematem tego spektaklu 
nie jest jednak indywidualny dramat jednostki, lecz właśnie historia czy 
raczej jej zmierzch – w ponurej, kabotyńskiej farsie29. 

Nieobecność

O spektaklach ważnych, wybitnych lub co najmniej szeroko dyskuto-
wanych, których przedmiotem były teksty Krasińskiego, można by na-
pisać niejedną książkę – kilka zresztą już powstało. Ale niniejszy tekst 
wydaje się dobrą okazją do przedstawienia listy spektakli niezrealizo-
wanych, które – wedle wszelkich przesłanek – powinny były powstać. 
Albo inaczej – do wskazania takich twórców, których artystyczne pro-
gramy i kierunki pozwalały się spodziewać wybitnych realizacji drama-
tów Zygmunta Krasińskiego, a jednak żaden z nich nie zdecydował się 
po nie sięgnąć.

W odrodzonej po I wojnie światowej Polsce sporo dyskutowano nad 
wyodrębnieniem i nazwaniem takich cech/atrybutów, które przesądza-
łyby o specyfi ce naszego narodowego dramatu. Nie zgłaszano żadnych 
wątpliwości co do tego, że na liście takich właśnie „modelowych” utwo-
rów winien się znaleźć Krasiński30. W okresie międzywojnia twórca, 
na którego w związku z Krasińskim chciałoby się liczyć niechybnie, to 
J u l i u s z  O s t e r w a – wydawałoby się, że jego zainteresowania będą 
się koncentrować na Krasińskim w stopniu nie mniejszym niż na Mic-
kiewiczu czy Słowackim. Przywołane na początku moich rozważań 
zdanie Osterwy potwierdzałoby takie oczekiwania, więcej nawet – su-

28 Ibidem, s. 105.
29 E. Morawiec, „Ma się już pod koniec światu...”, „Teatr” 2002, nr 7–8, s. 63.
30 Zob. J. Popiel, Los artysty w czasach zniewolenia. Teatr Rapsodyczny 1941–1967, Kra-
ków 2006, s. 178.
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gerowałoby, że artysta z żelazną konsekwencją trzymał się Krasińskie-
go i w ciągu wielu lat prowadzenia Teatru Reduta i Instytutu Reduty 
utwierdzał się tylko w przekonaniu o niezbędnej obecności tego autora 
na afi szach. Okazuje się jednak, że o ile Słowacki miał się w Reducie 
znakomicie, o tyle Krasiński miał pecha – w realizowanym przez Oster-
wę repertuarze nie znalazło się dla niego miejsce, choć jego nazwisko 
nie schodziło z ust i wypowiedzi pisanych natchnionego reformatora 
polskiej Żywosłowni. Osterwa po raz pierwszy „minął się” z Krasiń-
skim już w 1913 roku. 29 stycznia, kiedy na inaugurację Teatru Polskie-
go Arnolda Szyfmana dano premierę Irydiona, Osterwa występował 
w komercyjnym Tajemniczym Dżemsie w Teatrze Letnim. „Szybko za-
grawszy”, Osterwa obejrzy jeszcze drugą połowę „Irydiona” [ze znakomi-
tym Józefem Węgrzynem w roli tytułowej – przyp. A.M.] zakończonego 
o 1.30 w nocy – zanotował Józef Szczublewski31. Minął się więc, ale nie 
przestawał myśleć o Krasińskim. W tym samym roku w liście do Stefa-
na Żeromskiego stanowczo twierdził, że nie widzi problemu z rzekomą 
niescenicznością Nie-Boskiej komedii, dodawszy tylko: Gdyby w Polsce 
zbudowano trzy przybytki: Sztuce Polskiej, Teatrowi Polskiemu i Scenie dla 
gawiedzi (ta już istnieje), wówczas dałoby się p ra k t y c z n i e udowodnić, że 
nie ma sztuk niescenicznych32. Sam Juliusz Osterwa jako aktor wydawał 
się znakomitym instrumentem do odtwarzania bohaterów Krasińskie-
go. Władysław Zawistowski w 1918 roku, po obejrzeniu artysty w roli 
Konrada z Wyzwolenia, tak go scharakteryzował: 

Jest romantykiem w buncie i kulcie dla własnej potęgi; jest pesymistą, który ból 
znosi z najwyższym wysiłkiem – a jedyną wartość uznaje w pięknie cierpienia; jest 
wreszcie ideologiem, który życie tworzy własnym wysiłkiem i realność przyznaje 
idei. Dlatego zrozumie i Konrada, i Kordiana, i Irydiona – ale odczuje tylko Hra-
biego Henryka33. 

To przekonanie pozostało w nim i kiedy dwa lata później Szyfman 
obsadził w roli hrabiego Henryka Wojciecha Brydzińskiego, pisarz nie 
ukrywał, że wolałby na jego miejscu widzieć Osterwę34. 

31 J. Szczublewski, Żywot Osterwy, Warszawa 1971, s. 84.
32 Cyt. za: J. Szczublewski, Żywot Osterwy, s. 86. Pisząc o „Scenie dla gawiedzi”, Osterwa 
myślał o Teatrze Rozmaitości, Teatrze Letnim w Ogrodzie Saskim oraz Teatrze Wielkim. 
33 Cyt. za: ibidem, s. 130.
34 Zob. ibidem, s. 151.
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Dopiero podczas wojny, spędzonej w Krakowie, Osterwa wziął 
udział w konspiracyjnym czytaniu Irydiona u Potockich na Brackiej – 
w grudniu 1940 roku35. Rezonans nie mógł być jednak wielki; między 
słuchaczami było wprawdzie sporo młodzieży – tak jak aktor lubił – ale 
zamknięty charakter tego rodzaju imprez ograniczał publiczność do 
najbardziej zaufanych osób i nie pozwalał szerzej propagować podob-
nych występów.

Wreszcie jako dyrektor Teatru im. Słowackiego, podczas letnich wa-
kacji roku 1946, ciężko chory, ale pełen pomysłów, Osterwa robił plany 
repertuarowe na kolejne lata – na sezon 1947/1948, jak gdyby próbu-
jąc nadrobić wszystkie swoje zaniedbania wobec Krasińskiego, prze-
widział wystawienie zarówno Irydiona, jak i Nie-Boskiej komedii36. Nie 
zdążył już jednak tego zamiaru zrealizować – zmarł 10 maja 1947 roku, 
nie doczekawszy nawet inauguracji nowego sezonu.

Teatr, który niejako z defi nicji chciałoby się uznać za „dom Krasiń-
skiego” – a w każdym razie za miejsce, w którym jego teksty będą cele-
browane i oddawane z całym pietyzmem – to Te a t r  R a p s o d y c z ny 
Ta d e u s z a  K o t l a rc z y k a. Poszukiwania repertuarowe przynoszą 
jednak rozczarowanie: podczas ponad 20 lat funkcjonowania tej sce-
ny (1941–1967) nie zrealizowano u Rapsodyków ani jednego drama-
tu Krasińskiego, nie poświęcono mu nawet żadnego wieczoru poezji. 
Skromniutki i potwierdzający tylko regułę wyjątek stanowił spektakl 
Fortepian i pióro z 1965 roku, poświęcony Fryderykowi Chopinowi, 
a złożony z zestawu różnych tekstów, wśród których wykorzystane zo-
stały także utwory Krasińskiego, chyba wiersze (programu nie ma)37. 
To wszystko. 

Zastanawiająca jest ta nieobecność Krasińskiego w praktyce Rap-
sodyków. Mówię „w praktyce”, bo w planach nazwisko poety było 
uwzględniane. Zachował się, na przykład, program zespołu Tadeusza 
Kotlarczyka, sformułowany pod koniec wojennego roku 1942, w któ-
rym zapowiedziano nie tylko Przedświt, lecz także utwory dramatycz-
ne. Krasiński miał więc być prezentowany zarówno na „wieczorach 
rapsodycznych”, jak i w spektaklach teatru dramatycznego38. Potrzebę 

35 Zob. ibidem, s. 483.
36 Zob. ibidem, s. 564.
37 Zob. J. Popiel, Los artysty..., s. 332.
38 Zob. ibidem, s. 37.
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obecności Krasińskiego postulował Kotlarczyk do końca swej działal-
ności. Zdjęty z dyrekcji w 1967 roku, wystosował do władz pełen roz-
goryczenia list, w którym pytał niemal drwiąco: A może dymisja spotyka 
mnie za niezmienny od 1941 roku pogląd, że fundamentem teatru polskiego 
powinny być najwyższe teksty naszego narodu, teksty: Mickiewicza, Słowac-
kiego, Krasińskiego, Norwida i Wyspiańskiego39. Wyraziście deklarowana 
wierność Krasińskiemu nie odzwierciedliła się ostatecznie w pracach 
Teatru Rapsodycznego, choć ten twórca od zawsze był intensywnie 
obecny w lekturach i myśleniu Kotlarczyka (warto wspomnieć o cza-
sach amatorskiego Teatru Powszechnego w Wadowicach i zrealizowa-
nym, bodaj w 1937 roku, wspólnie przez Kotlarczyka i Karola Wojtyłę 
przedstawieniu Nie-Boskiej... z Wojtyłą jako hrabią Henrykiem40). Mo-
nografi sta Teatru Rapsodyków, Jacek Popiel, pisze wprost, że Krasiń-
ski, jako poeta-mesjanista, skierował uwagę Kotlarczyka na niezwykłą 
wagę świadomości historycznej dla bytu narodowego, a w obszarze 
sztuki nawet za jeden z podstawowych obowiązków artysty teatru41. 
Rapsodycy – w odróżnieniu od teatrów tradycyjnych, operujących peł-
nym aparatem scenicznym – nie musieli się zmagać z problemem po-
szukiwania właściwej konwencji inscenizacyjnej – dla nich więc, jako 
teatru słowa, podjęcie dziedzictwa po Krasińskim powinno być czymś 
oczywistym. Dlaczego zatem nie przemówili jego tekstami? Pytanie 
pozostaje otwarte.

Listę najważniejszych rozczarowań i niespełnionych oczekiwań za-
mknę nazwiskiem Je r z e g o  G ro t o w s k i e g o. Twórca Teatru Labora-
torium sięgał przecież zarówno po Mickiewicza (Dziady, 1961), jak i po 
Słowackiego (Kordian, 1962), budując za każdym razem spektakle zde-
cydowanie pozakanoniczne – jego odczytania, zawsze kontrowersyjne, 
w poprzek przyjętym interpretacjom, z akcentami obrazoburczymi, 
były jednocześnie niezwykle płodne intelektualnie. Ciekawe, dlaczego 
lektura Krasińskiego nie budziła w nim ani ciekawości, ani ducha prze-
kory. Mocne osadzenie metafi zyczne obu dramatów, zawarte w nich 
wizje ścierających się wielkich kultur, cywilizacji i systemów światopo-
glądowych – to wszystko powinno było obudzić jego zainteresowanie, 

39 Cyt. za: ibidem, s. 154.
40 Zob. ibidem, s. 255.
41 Zob. ibidem, s. 175.
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sprzeciw czy chęć polemiki. A jednak tak się nie stało. Grotowski, jak 
przypuszczam, po prostu nie był zainteresowany Krasińskim. 

Kiedy jednak o tym myślę, mam wrażenie, że spośród wymienio-
nych twórców jedynie Grotowskiego potrafi łabym jakoś wytłumaczyć, 
szukając argumentu uzasadniającego jego kompletne désintéressement 
dla Trzeciego Wieszcza. Takim uzasadnieniem mogłaby być światopo-
glądowa deklaratywność dramatów Zygmunta Krasińskiego. Przykład 
Swinarskiego udowadnia wprawdzie, że polemikę z wizją romantyczne-
go poety można było podjąć, ujmując utwór w ironiczny nawias, wydaje 
się jednak, że Grotowskiego znacznie bardziej niż dyskusje na podło-
żu ideologicznym interesował stan niepewności, proces poszukiwania 
i twórczego, nieortodoksyjnego łączenia różnych odmian duchowości – 
kto wie, być może takiego właśnie „rozchwiania”, pęknięcia brakowało 
mu i w Nie-Boskiej komedii, i w Irydionie. 
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Dodatek42

Nie-Boska komedia – realizacje

Teatr Miejski, Kraków, 29 listopada 1902, insc. Józef Kotarbiński, reż. 
Adolf Walewski, dekoracje Jan Spitziar, kostiumy według proj. Jana 
Stanisławskiego i Wojciecha Kossaka Ludwik Rozwadowicz

(fragm.) Warszawa, 5 października 1905, wyst. T. Łódzkiego, oprac. 
tekstu i reż. Marian Gawalewicz

Teatr Łódzki, 14 lutego 1906, oprac. tekstu i reż. Marian Gawalewicz

(fragm.) Teatr Popularny, Łódź, 22 marca 1912, reż. Andrzej Mielewski 
i Bolesław Bolesławski

(fragm.) Teatr Lubelski, 27 kwietnia 1912

Teatr w Wilnie, 13 stycznia 1913, oprac. Ferdynand Ruszczyc

Teatr Polski, Wilno, 21 lutego 1914, oprac. i reż. Bronisław Skąpski

(fragm.) Teatr Praski, Warszawa, 3 maja 1916, oprac. Tadeusz Kończyc 
i Władysław Ryszkowski, reż. Władysław Ryszkowski

Teatr im. J. Słowackiego, Kraków, 20 marca 1919, oprac. Tadeusz Sin-
ko, reż. Józef Sosnowski, scenogr. według projektu Karola Frycza Zyg-
munt Wierciak

Teatr Polski, Warszawa, 30 stycznia 1920, insc. i reż. Arnold Szyfman, 
muz. Ludomir Różycki, dyrygent Tadeusz Joteyko, scenogr. Wincenty 
Drabik, asystent reż. Feliks Zbyszewski

Teatr Miejski, Lwów, 19 listopada 1924, insc. Tadeusz Sinko, reż. Józef 
Sosnowski, muz. Karol Lewicki, choreogr. Jan Cesarski, dekor. Kon-
stanty Mackiewicz

42  Podstawą niniejszego dodatku stały się m.in. materiały ZASP (archiwum insceni-
zacji), udostępniane w bazie danych pod adresem http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/
lista.html [dostęp: 6 kwietnia 2012]. Ponieważ baza jest w trakcie rozbudowy i nie za-
wiera kompletnej dokumentacji, braki dotyczące wystawień najdawniejszych (w pierw-
szej połowie XX wieku) uzupełniłam danymi z przygotowywanej właśnie w Katedrze 
Teatru Wydziału Polonistyki UJ bazy „Dramat polski” – za ich udostępnienie uprzejmie 
dziękuję niezawodnemu panu Stanisławowi Hałabudzie. 
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Teatr Polski, Wilno, 1 maja 1925, reż. Franciszek Rychłowski, scenogr. 
Marian Godlewski

Teatr Miejski, Łódź, 21 października 1925, ukł. tekstu Arnold Szyf-
man, reż. Jan Kochanowicz, dekor. Bolesław Kudewicz

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Warszawa, 11 czerwca 1926, reż. 
i insceniz. Leon Schiller, muzyka Jan Maklakiewicz, układ tańca Ta-
cjanna Wysocka, przestrzeń sceniczna Wincenty Drabik

Teatr Polski, Poznań, 30 listopada 1926, insc. i reż. Nuna Młodziejow-
ska-Szczurkiewiczowa, muz. Ludomir Różycki, dekor. Stanisław Jarocki

Teatr Miejski, Lublin, 28 kwietnia 1928, reż. Stanisław Dąbrowski, de-
kor. Bronisław Rysiewski

Teatr Miejski, Lwów, 6 kwietnia 1935, insc. Wilam Horzyca, reż. Wac-
ław Radulski, muz. Jakub Mund, scenogr. Andrzej Pronaszko

Teatr Zagłębia, Sosnowiec, 17 września 1935, reż. Jerzy Gołaszewski

Teatr Ziemi Pomorskiej, Toruń, 1 maja 1936, insc. i scenogr. Witold 
Małkowski, reż. Antoni Piekarski, oprac. muz. Jakub Mund

Teatr Polski, Katowice, 11 lutego 1937, insc. i reż. Marian Godlewski, 
muz. Kazimierz Bończa-Tomaszewski, dekor. Józef Jarnutowski

Teatr Miejski, Bydgoszcz, 23 października 1937, reż. Kazimierz Korec-
ki, asystent reż. Stefan Drewicz, scenogr. Jan Hawryłkiewicz

Teatr Polski, Łódź, 12 marca 1938, insc. i reż. Leon Schiller, muz. Jan 
Maklakiewicz, dekor. Otto Axer 

Teatr 38, Kraków, 5 marca 1959, reż., oprac. dramaturgiczne i scenogr. 
Waldemar Krygier

Teatr Nowy, Łódź, 19 czerwca 1959, insc. i reż. Bohdan Korzeniewski, 
asystent reż. Krystyna Feldman, muz. Grażyna Bacewicz, choreogr. 
(tańce) Jadwiga Hryniewiecka, asystent choreogr. Krystyna Ciecielska, 
scenogr. Józef Szajna

Teatr Polski, Poznań, 25 marca 1964, oprac. liter. i reż. Jerzy Kreczmar, 
asystent reż. Zbigniew Bebak, muz. Ryszard Gardo, choreogr. Teresa 
Kujawa, scenogr. Stanisław Bąkowski



Agnieszka Marszałek 

~  154  ~

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Kraków, 9 października 1965, 
reż. Konrad Swinarski, asystenci reż. Janusz Sykutera, Maciej Prus, 
muz. Krzysztof Penderecki, choreogr. Zofi a Więcławówna, scenogr. 
Krystyna Zachwatowicz

Teatr Narodowy, Warszawa, 20 marca 1969, reż. Adam Hanuszkiewicz, 
asystenci reż. (wszyscy z PWST): Józef Jasielski, Jan Łukowski, Michał 
Masłowski, Kazimierz Tarnas, muz. Andrzej Kurylewicz, scenogr. Ma-
rian Kołodziej

Teatr Polski, Bydgoszcz, 6 lutego 1971, adapt. i reż. Zygmunt Wojdan, 
asystenci reż. Jerzy Gliński, Henryk Majcherek, muz. Zbigniew Turski, 
choreogr. Janina Jarzynówna-Sobczak, scenogr. Zenobiusz Strzelecki

Teatr Śląski im. S. Wyspiańskiego, Katowice, 8 maja 1971, oprac. teks-
tu i reż. Jerzy Kreczmar, asystent reż. Bogdan Potocki, muz. Zbigniew 
Turski, choreogr. Mikołaj Kopiński, scenogr. Jan Kosiński, kostiumy 
Barbara Jankowska 

Wrocławski Teatr Lalek, Mała Scena, 16 czerwca 1971, scenariusz 
i konsultacja reżyserska Stanisław Stapf, reż. Andrzej Dziedziul, muz. 
Zbigniew Karnecki, ruch sceniczny Waldemar Fogiel, scenogr. Stani-
sław Loss

Teatr Wybrzeże, Gdańsk, 16 maja 1973, reż. Marek Okopiński, asy-
stent reż. Waldemar Gajewski, muz. Stanisław Radwan, ruch scen. Jó-
zefa Sławucka, scenogr. Antoni Tośta

Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki, Białystok, 25 maja 1975, reż. Mi-
rosław Wawrzyniak, asystenci reż. Jerzy Siech, Tadeusz Zapaśnik, muz. 
Piotr Moss, choreogr. Leszek Czarnota, scenogr. Ryszard Kuzyszyn

Teatr Powszechny, Warszawa, 29 stycznia 1976, reż. Lidia Zamkow, 
asystent reż. Piotr Cieślak, muz. Stanisław Syrewicz, choreogr. Wanda 
Szczuka, scenogr. Andrzej Sadowski, kostiumy Marek Dobrowolski

Teatr im. S. Jaracza, Łódź, 12 czerwca 1976, reż. Jan Maciejowski, asy-
stent reż. Bożena Darłakówna, muz. Piotr Hertel, scenogr. Marian Bo-
gusz, asystent scenogr. Jerzy Budziszewski

Teatr Polski, Wrocław, 2 marca 1979, oprac. tekstu, scenogr. i reż. Jerzy 
Grzegorzewski, asystenci reż. Bolesław Nowak, Dobrosława Janusz, 
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muz. Stanisław Radwan, asystent scenogr. Barbara Kotys, nakrycia 
głowy – Zofi a Hejne-Bregulla

Teatr im. J. Kochanowskiego, Opole, 14 lutego 1982, reż. Bohdan Cy-
bulski, choreogr. Zbigniew Papis, scenogr. Sławomir Dębosz, kostiumy 
Irena Biegańska, muz. Jerzy Satanowski, asystent reż. Krzysztof Wie-
czorek

Teatr Ludowy, Kraków, 29 maja 1982, reż. Włodzimierz Nurkowski, 
współpr. reż. Barbara Stesłowicz, muz. Andrzej Zarycki, choreogr. To-
masz Gołębiowski, scenogr. Anna Sekuła

Teatr Telewizji, 11 października 1982, reż. Zygmunt Hübner, muz. 
Bohdan Mazurek, scenogr. Lidia Skarżyńska, Jerzy Skarżyński, asy-
stent scenogr. Paweł Dobrzycki, realizacja TV Barbara Borys-Damięcka

Teatr Współczesny, Szczecin, 16 grudnia 1983, reż. Ryszard Major, 
muz. Andrzej Głowiński, choreogr. Zygmunt Zdanowicz, scenogr. Jan 
Banucha

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, Płock, 11 lutego 1985, ad-
aptacja i reż. Roman Kordziński, asystenci reż. Bożena Mrowińska, 
Andrzej Stendel, muz. Tadeusz Woźniak, choreogr. Przemysław Śliwa, 
scenogr. Jacek Zagajewski

Teatr Polski, Poznań, 18 stycznia 1986, reż. Grzegorz Mrówczyński, 
asystenci reż. Elżbieta Bednarczyk, Aleksander Podolak, muz. Jan A.P. 
Kaczmarek, choreogr. Leszek Czarnota, scenogr. Zbigniew Bednaro-
wicz. W przedstawieniu wykorzystano fragmenty Niedokończonego 
poematu

Teatr Dramatyczny, Legnica, 21 grudnia 1986, oprac. dramaturgiczne 
i reż. Józef Jasielski, asystent reż. Tadeusz Kamberski, choreogr. Ju-
liusz Stańda, scenogr. Elżbieta Iwona Dietrych

Teatr Nowy im. G. Morcinka, Zabrze, 22 kwietnia 1988, oprac. teks-
tu i reż. Henryk Adamek, asystent reż. Hanna Boratyńska, muz. Józef 
Skrzek, choreogr. Henryk Konwiński, scenogr. Wojciech Jankowiak, 
kostiumy Marta Hubka

WIECZÓR POLSKI, Teatr im. W. Horzycy, Toruń, 18 lutego 1990, (Nie-
-Boska komedia + Mała apokalipsa Tadeusza Konwickiego), adapt. i reż. 
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Krystyna Meissner, asystent reż. Piotr Chudziński, muz. Zbigniew Kar-
necki, ruch scen. Przemysław Śliwa, scenogr. Aleksandra Semenowicz

NIE-BOSKA KOMEDIA Z NIEDOKOŃCZONYM POEMATEM, Teatr 
Dramatyczny, Warszawa, 12 stycznia 1991, oprac. tekstu i reż. Maciej 
Prus, asystenci reż. Paweł Łysak (PWST), Paweł Wodziński (PWST), 
muz. Marcin Błażewicz, scenogr. Aleksandra Semenowicz, kostiumy 
Izabela Kordalewska 

MĄŻ, Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, Kraków, 17 marca 1991, reż. 
Dorota Latour, asystent reż. Paweł Miśkiewicz, muz. Jerzy Kluzowicz, 
choreogr. Beata Wojciechowska, scenogr. Aleksandra Kucharska-Cybuch

Teatr Studyjny ’85 im. J. Tuwima, Łódź, 26 października 1996, oprac. 
tekstu i reż. Zdzisław Jaskuła, asystent reż. Piotr Kaźmierczak, muz. 
Yola Wesołowska, ruch scen. Tomasz Dajewski, scenogr. Beata Nyczaj, 
w spektaklu wykorzystano fragmenty Podziemi weneckich

Teatr Nowy, Poznań, 6 grudnia 1996, reż. Krzysztof Babicki, asystent 
reż. Dorota Kuczyńska-Standełło, muz. Stanisław Radwan, scenogr. 
Marek Braun

Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, Kraków, 5 listopada 2000, adapt. 
i reż. Krzysztof Nazar, asystent reż. Jan Krzyżanowski, konsultacja 
Marek Sołek, muz. Zygmunt Konieczny, dekoracje Andrzej Przed-
worski, kostiumy Zofi a de Inez, współpraca scenogr. Anna Popek, reż. 
światła Tomasz Wert

Teatr Narodowy, Warszawa, Scena przy Wierzbowej, 9 czerwca 2002, 
układ tekstu, scenogr. i reż. Jerzy Grzegorzewski, asystent reż. Kata-
rzyna Romańczuk, muz. Stanisław Radwan, asystent scenogr. Jadwiga 
Michalska, Anita Trzaskowska, światło Mirosław Poznański, Krzysztof 
Kuszczyk

NARODZENI Z OBŁĘDU. TRYPTYK ROMANTYCZNY, Teatr Miejski 
im. W. Gombrowicza, Gdynia, 11 marca 2003, scenariusz i reż. Łukasz 
Wiśniewski, oprac. muz. Robert Łuczak, scenogr. Olga Mokrzycka. 
Grane z Ja, Orfeusz wg utworów Juliusza Słowackiego oraz z Dziadami 
Adama Mickiewicza

Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, Kraków, maj 2005 (w ramach festi-
walu re_wizje. romantyzm), reż. Paweł Passini
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Teatr im. S. Jaracza, Olsztyn, 4 marca 2006, oprac. tekstu, insc., reż. 
i ruch scen. Krzysztof Zaleski, współpr. choreogr. Tatiana Asmołkowa, 
scenogr. Marek Chowaniec, kostiumy Joanna Jaśko-Sroka, asystent 
reż. Marcin Kiszluk

KRASIŃSKI. NIE-BOSKA KOMEDIA. INSTALACJA TEATRALNA, Te-
atr Polski im. H. Konieczki, Bydgoszcz, 25 kwietnia 2008, reż. i sce-
nogr. Paweł Wodziński, muz. Piotr Bukowski, reż. światła i projekcje 
Agata Skwarczyńska

Teatr Polskiego Radia, 4 lutego 2009, adapt. i reż. Janusz Kukuła, 
oprac. muz. Marian Szałkowski, realiz. akust. Andrzej Brzoska

Teatr im. J. Osterwy, Gorzów Wielkopolski, 20 lutego 2010, reż. Krzysz-
tof Prus, asystent reż. Anna Łaniewska, scenogr. Marek Mikulski, ruch 
scen. Tomasz Tworkowski

NIE-BOSKA KOMEDIA. RZECZ O KRZYŻU, Teatr im. A. Fredry, Gnie-
zno, 17 września 2011, oprac. tekstu i reż. Piotr Kruszczyński, asy-
stenci reż. Wojciech Kalinowski, Dorota Androsz, oprac. muz. Paweł 
Dampc, choreogr. Maćko Prusak, scenogr. Mirek Kaczmarek

Teatr Wybrzeże, Gdańsk, Duża Scena, 13 listopada 2011, adapt. Adam 
Nalepa i Jakub Roszkowski, reż. Adam Nalepa, scenogr. Maciej Choj-
nacki, muz. Marcin Mirowski przygot. wokalne Wioletta Fiuk, Patryk 
Faraon Gacki, Justyna Bartoszewicz, wideo Michał Trojanowski

Irydion – realizacje

(fragm.) Teatr Miejski, Kraków, 27 maja 1902 oraz 21 stycznia 1903 

Teatr Łódzki w budynku teatru Victoria, 19 listopada 1908, reż. An-
drzej Mielewski, adaptacja scen. Gustaw Baumfeld, dekoracje Józef 
Galewski

Teatr Zjednoczony, Warszawa, 19 lutego 1912

(fragm.) Teatr im. J. Słowackiego, Kraków, 23 lutego 1912 (obrazy: 5, 6, 9), 
reż. Maksymilian Węgrzyn

Teatr Miejski, Lwów, 26 lutego 1912
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Teatr Polski, Poznań, 24 lutego 1912, insc. Gustaw Baumfeld

Teatr Polski, Kijów, 10 listopada 1912

Teatr Polski, Warszawa, 29 stycznia 1913, układ scen. i reż. Arnold 
Szyfman, muz. Ludomir Różycki, dyrygent Henryk Opieński, scenogr. 
Karol Frycz

Teatr Polski, Wilno, 1 września 1923

Teatr Miejski, Toruń, 12 września 1924

Teatr Miejski, Bydgoszcz, 3 listopada 1925

Teatr Miejski, Lublin, 14 września 1928

Teatr Miejski, Lwów, 22 września 1928

Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, Kraków, 29 listopada 1958, adapt. 
scen. i reż. Jerzy Kreczmar, muz. Zbigniew Turski, scenogr. Wojciech 
Krakowski

Teatr Polski, Warszawa, 4 lutego 1966, oprac. tekstu i reż. Jerzy Krecz-
mar, asystent reż. Krzysztof Kowalewski, muz. Zbigniew Turski, cho-
reogr. Wanda Szczuka, scenogr. Otto Axer

Teatr im. S. Jaracza, Łódź, 27 stycznia 1970, oprac. tekstu, reż. i scenogr. 
Jerzy Grzegorzewski, asystent reż. Ryszard Żuromski, muz. Stanisław 
Radwan, kier. muz. Piotr Hertel, praca nad słowem Krystyna Mazur

Teatr Telewizji, 29 czerwca 1970, reż. Jerzy Grzegorzewski, muz. Sta-
nisław Radwan, scenogr. Jerzy Grzegorzewski, realizacja TV Mieczy-
sław Małysz

Teatr Polski, Bydgoszcz, 10 marca 1974, oprac. dramaturg. i reż. Zyg-
munt Wojdan, muz. Zbigniew Turski, scenogr. Łukasz Burnat

Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego, Koszalin–Słupsk, 
7 kwietnia 1974, reż. Jarosław Kuszewski, asystent reż. Jerzy Rogalski, 
muz. Kazimierz Rozbicki, choreogr. Waldemar Fogiel, scenogr. Janusz 
Tartyłło

Teatr Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego, Kraków, 5 stycznia 1977, reż. 
Jerzy Zegalski, asystenci reż. Stanisław Berny i Jerzy Połoński, muz. 
Adam Walaciński, scenogr. Grażyna Żubrowska
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Teatr Telewizji, 31 maja 1982, reż. Jan Englert, muz. Maciej Małecki, 
scenogr. Barbara Kędzierska, kostiumy Tatiana Kwiatkowska, realiza-
cja TV Krzysztof Bobrowski

Teatr im. J. Słowackiego, Kraków, 12 listopada 1983, reż. Mikołaj Gra-
bowski, muz. Stanisław Radwan, scenogr. Jan Banucha

Wrocławski Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego, 10 marca 1984, 
oprac. tekstu i reż. Krzysztof Babicki, asystent reż. Kazimierz Zadroż-
ny, muz. Zbigniew Karnecki, scenografi a Zofi a de Ines

Teatr Wybrzeże, Gdańsk, Teatr na Targu Węglowym, 1 marca 1986, 
oprac. tekstu i reż. Krzysztof Babicki, asystent reż. Waldemar Gajew-
ski, muz. Zbigniew Karnecki, scenografi a Zofi a de Ines-Lewczuk

Teatr Polskiego Radia, 30 marca 1997, reż. Andrzej Jarski, adaptacja 
Wacław Tkaczuk, oprac. muz. Marian Szałkowski, realiz. akust. Maria 
Olszewska

Realizacje utworów niedramatycznych Zygmunta Krasińskiego

LISTY DO DELFINY (1839‒1848), Teatr Telewizji, 26 czerwca 1966, 
reż. Adam Hanuszkiewicz, wybór i układ Dżanett Półtorzycka, sce-
nogr. Alicja Wirth, realizacja TV Joanna Wiśniewska

PRZYJDZIE DO CIEBIE, Teatr Telewizji, 1 lutego 1984, reż. Tadeusz 
Lis, wybór i układ Krystyna Szumilak, Zofi a Śliwowa, muz. Jan Kanty 
Pawluśkiewicz, scenogr. Jolanta Boni-Marczyńska, realizacja TV Tade-
usz Lis

SZKICE DO PORTRETU, Teatr Telewizji, 26 listopada 1969, scenariusz 
i reż. Adam Hanuszkiewicz, muz. Andrzej Kurylewicz, scenogr. Marcin 
Stajewski, realizacja TV Edwarda Paszkowska

WŁADYSŁAW HERMAN I DWÓR JEGO, Marek Mokrowiecki na podst. 
powieści Zygmunta Krasińskiego, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniaw-
skiego, Płock, 7 czerwca 2009, reż. Marek Mokrowiecki, oprac. muz. 
Krzysztof Wierzbicki, scenogr. Marian Fiszer


