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„SP ACERKIEM PRZEZ KRAKÓW" 

Starzy krakowianie pamię

tają jeszcze czasy, kiedy t9 
Kraków nie leżał pod Nową 
Hutą, lecz pod Krakowem wieś 
Mogiła, dokąd chodziło się na 
odpust i na.__kopiec Wandy. 
Miasto kończyło się na łuku 

dzisiejszych alei trzech wiesz
czów, a dalej, p"oza dawno nie 
istniejącym już wałem ko
k!i obwodowej wśród błoń 

i pastwisk rozsiadły się pod- Lalki z szopki Zielonego 
miejskie osiedla: Półwsie Balonika (rys. K. Frycz) 
Zwierzynieckie, Dębniki, Kro-
wodrza, Łobozów - dzisiaj nazwy dzielnic Wielkiego Kra
kowa. 

Najpierw Zwierzyniec „odkrył" Krumłowski. Zaprowadziło 

go tam - serce. Syn „nadradcy" skarbowego rozkochał się 
na zabój w pięknej Mańce i swą nieszczęśliwą miłość, zaz
drość i gniew opiewał w wierszykach to sławiących to znie
sławiających uwodzicielkę. A że snuł się za nią jak cień 
- poznał andrusów zwierzynieckich, z lwowska zwanych 
„batiarami", murarzy, przekupki - cały ten pstry, we
soły, pełen fantazji i zadzierzystości, żyjący według wła

snych praw i własnego używający języka światek i pół

światek krakowskiego przedmieścia. Zwierzyniecką pięk

ność i jej świat odmalował w „Królowej przedmieścia", któ
rej rękopis za skreślenie 5 guldenów długu nabył kelner 
pewnej knajpy i co rychlej odsprzedał dyrektorowi czę

stochowskiego teatrzyku, bankrutującego właśnie w Teatrze 
Letnim w Parku Krakowskim. „Królowa przedmieścia" ura
towała niefortunnego dyrektora. Wystawiona w 1898 r. ścią-
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gała tłumy krakowian. Krytyk teatralny (!) Konrad Rakow
ski był na tym wodewilu 40 razy! Stanisław Przybyszewski, 
który właśnie wówczas zjechał do Krakowa, na „Królowej 
przedmieścia" poznawał się z „młodym, Krakowem". Moż
na chyba powiedzieć, że jeden z porywów wichury arty
stycznej, która zrywała się nad ówczesnym Krakowem 
gwizdał melodie tego wodewilu. 

A jakiż to był ten ówczesny Kraków? 
Kto nad Boy'a opisał lepiej jego klimat!• 
... Bo Kraków. takim jakim go splot warunków uczynił, 

było to najoryginalniejsze miasto pod słońcem, z pewnoś
cią unikat na kuli ziemskiej wszechczasów. Już pod wzglę
dem geograficznym położenie jego było osobliwe. Wciśnię
ty w sam kąt Galicji, odcięty granicą od całego niemal 
Krakowskiego, które mieściło się w zaborze rosyjskim, 
odcięty drugą granicą od przemysłowego zagłębia na Ślą
sku, wydziedziczony ze swej stołeczności - boc!aj galicyj
skiej - przez Lwów, wgnieciony w plan twierdzy austri
ackiej z zatamowaniem ruchu budowlanego przedmieść, 

Kraków ipodcięte miał wszystkie możliwości materialnego 
rozwoju. Był co się zowie małym miastem. ( ... ) Mimo to nigdy 
Kraków nie abdykował ze swej stołecznej roli: przeciwnie, 
wytworzone przez niewolę warunki bytu oblekły go w 
insygnia nowej królewskości; dane mu było aż do lep
szych czasów przechować pewne wartości duchowe, zdła

wione w innych dzielnicach. 
Wszystko to razem robiło z Krakowa osobliwy stwór. 

Można by zaryzykować jedno porównanie. Jak wiadomo, 
Paryż rozkładał się na dwóch brzegach Sekwany, przy czym 
terminy rive gauche, rive droit budzą pewne pojęciowe 

i wzrokowe kompleksy. Otóż Kraków, tak geograficznie jak 
metaforycznie, był cały - lewym brzegiem. Były tam -
niby w Faubourg Saint-Germain - stare, arystokratyczne 
pałace. Snuły się po nim - jak w okolicach Saint-Sulpice 
- kwefy, sutanny i czarne kapelusze. Były poważne mu
ry Akademii, birety i togi; roje młodzieży wysypywały się 
z uniwersyteckich gmachów. Była i dzielnica artystów, 
gdzie kwitły sztuki piękne i gdzie, w zaciszach pracowni, 
uzbrojone w węgiel młode dłonie kopiowały, częściej co 
prawda gipsowe niż żywe modelki. Były i wąskie uliczki, 
ciche, cichutkie; i malownicze zakątki i stare kościoły; -
to był lewy brzeg, wcale imponujący: nie powstydziłaby się 

. go żadna stolica. Ale na tym był koniec: gdy na prawyi"l ' 

• Program Teatru „Wybrzeże'', 1957 r. 

brzegu Sekwany huczy cały nowoczesny, bogaty, ludny, roj
ny, modny Paryż, na prawym brzegu Wisły były tylko Dęb
niki. 

... Pisząc o Krakowie w Synach Ziemi, Przybyszewski ma
luje Wisłę, jak płynie leniwie, powoli i zieje zarazą malarii 
na miasto. Czy ta przenośnia miała jakiś realny podkład 
lekarski? To pewne, że w Kra)rnwie był jakiś organiczny 
smutek, jakaś, można by rzec, infekcja smutku. Czy tu 
działały czynniki psychiczne, czy waru,nki materialne, czy 
w istocie jest coś w klimacie? 

To przytłumione życie, bez niespodzianek, bez ryzyka i 
bez możliwości, wycisnęło na Krakowie swoje piętno. ( ... ) Pi
szę to, aby podkreślić dziwaczność narodzin piosenki w Zie
lonym Baloniku. Ten wybuch wesołości, który poszedł na 

Drynda krakowska - gondola miłości 
(rys. W. Wyrwiński) 

, 
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całą Polskę właśnie z tego Krakowa, był niewątpliwie pa
radoksem; otóż życie Krakowa s~adało się z samych d.
kich paradoksów. 
Było smutne. Ta sfera, która wówczas nadawała mu ton 

- arystokracja, w ubożuchnym Krakowie będąca zarazem 
jedyną plutokracją - żyła dość eksterytorialnie, w swo
ich pałacach, w klubie, za granicą wreszcie. Mieszczaństwo 
trzymało się w stylu biedermeier, dość świętoszkowatym. Je
żeli była tak zwa{la „rozpusta", to nie szumna, robiąca 

ruch, dająca żyć setkom ludzi, ale wstydliwa, pokątna, 

brzydka. I tutaj niszcząco działała na Kraków bliskość 

Wiednia. Flaszki wina nie wypił taki łyk loco, ale jechał 

na nią pod jakimś szanownym pozorem do „Widnia". Oczy
wiście, ta abstynencja fatalnie działała na życie miejsco
we. Nie da się opisać, na jak niskim poziomie stał krakow
ski „półświatek". Toż samo ładne a bezposażne dziewczęta 

ze sfer mieszczańskich z rezygnacją poddawały się staro
panieństwu, którego panna z „dobrego domu" nie mogła 
wypełnić nawet pracą zarobkową. Ach, te tragiczne pary 
- matka z córką - obchodzące przez całe lata plantacje, 
coraz starsze, coraz kwaśniejsze! 

W dzień jeszcze Kraków miał jakieś pozory życia, nie 
bardzo zharmonizowanego zresztą z jego murami; za to 
w nocy mury brały władztwo nad człowiekiem. Z uderze
niem dziesiątej krakowianin, oszczędny z musu, chronił 

się do domu przed godziną tradycyjnej „szpery", oszczę

dzając na stróżu niemniej tradycyjną „szóstkę". Zdąży, nie 
zdąży... Zdążył: zdyszany dopadł bramy, zanim niechętnie 

spoglą~ający na ten wyścig stróż zdołał ją zamknąć, i za 
chwilę już wydzwaniały ową dziesiątą cztery wieżowe ze
gary, otrębywał ją hejnał mariacki na cztery strony m~
leńkiego świata. Na opustoszałej ulicy zostawał jedynie 
policjant i ta samotna „kokotka", której - jak opiewała 
jedna z piosenek Szopki krakowskiej - nie pozostawało 
nic jak rozkochać się w romantycznym pięknie tego mia
sta umarłych. Ale niebawem wsiąkała w mury i ona, wy
łaniał się stróż nocny z halabardą, można było mniemać, 

że się jest, het, w wiekach średnich. 

... Nic ·w tym mieście nie było takie jak gdzie indziej. 
Pory roku znaczyły się tam obrzędami. „Groby'', nabożeń
stwa majowe, Boże Ciało, lajkonik, wianki, pasterka, 
w ogóle wszelkie uroczystości odgrywały w życiu Kra
kowa nieproporcjonalnie dużą rolę. Rozwija'! się zmysł 

dekoracyjny. Po rezurekcji we wszystkich salonach rozma
wiało się o tym, jak prześlicznie wyglądał biskup Duna
jewski z infułą na srebrnych włosach. Mówiło się o nim 

jak gdzie indziej o aktorce. Osobliwym zbiegiem spotę

gowała jeszcze tę natur~lną skłonność sytuacja polityczna 
Krakowa, czyniąc go uprzywilejowanym miastem narodo
wych obchodów, przedsionkiem do Skałki i Wawelu. 

Przebierano się tam przy lada sposobności. Jeszcze 
w dzieciństwie pamiętam paru ludzi, którzy chodzili stale 
w kontuszu, przy szabli; inni w czamarach. Mieszczanie 
kładli insygnia cechów lub króla kurkowego, profesorowie 
- togi, sokoli - swoje dolmany i pętel~i, ludowcy - suk
many: wciąż coś święcili, grzebali, wttali ... To doktorat 
sub auspiciis Imperatoris, to Trzeci maj, to pogrzeb Mic
kiewicza, to przyjazd arcyksięcia. Tarnowskiemu przez 
trzy lata przedłużano rektorat, bo były w programie ja
kieś obchody, a nikt tak twarzowo nie wyglądał w todze. 
Kiedy Szkołę Sztuk Pięknych przemieniano na Akademię, 
pierwsza rzecz, która się nasunęła, to były togi i grono
staje. Zapewne; wszędzie są jakieś obchody, ale rozpusz
czają się w strumieniu żywego życia, tutaj miasto żyło 

nimi jak n".rkotykiem. W ogóle nigdzie tyle co w Krako
wie nie żyło się wyobraźnią, a tak mało realnie. Życie 

było marzeniem, gapieniem się, jeżdżeniem przez imagina
cję na wszystkie koronacje. 

I stosunek do przyrody był odrębny .Słońce czuło się 

tam nieswojo, budziło smutek. Oświetlało niedyskretnie nę
dzę życia, twarze kobiet zabiedzone i wyblakłe, niemodną, 
nicowaną i cerowaną odzież. Za to księżyc był jak u sie
bie w domu, cudownie harmonizował z pejzażem wąskich 
ullc i zaułków, miał jakieś powinowactwo z ludźmi. Kra• 
ków to było lunatyczne miasto. 

. To był ten dawny Kraków mojego dzieciństwa. Kra
ków mojej młodości już był inny. Z murów tych jak cza
rami zaczęły pulizczać nowe pędy. Z salonów i zakrystyj 
życie wymknęło się na ulicę, zaczęło szumieć po kawiar
niach. Młodzież, której przedtem w Krakowie się nie czuło, 
wyroiła się pelerynami. Na lewym brzegu Wisły wykwi
tło nowe dla Krakowa zjawisko - cyganeria. I gdybyż 

jedna! Niemal równocześnie oglądał Kraków cyganerię ma
larską, cyganerię Pawlikowskiego, cyganerię Zapolskiej, cy
ganerię Przybyszewskiego, cyganerię bronowicką, ba, można 
by powiedzieć, cyganerię Lutosławskiego i Daszyńskiego, 

nie licząc cyganerii studenckiej, wzmożonej młodzieżą 

chrosiiącą się raz po raz zza kordonu i falangą młodych 

dziewcząt pierwszy raz dopuszczonych do studiów uniwer
syteckich. To była jedna z najenergiczniejszych odmła

dzających „kuracji Steinacha", jakie kiedy widziano. 
Wszystko to się przewaliło: Zielony Balonik był „krop-



ką m1d i" tej przemiany starego Krakowa. Radosnym 
uświadomieniem. Podłożeniem wszystkich tych zdarzeń 

pod muzykę piosenki. Szturmem do księżyca. Zycie brane 
w pigułkach. Co parę tygodni jedna noc. Kilka godzin 
cudownej złudy, że ta igraszka zbratanych z sobą Sztuk 
jest pianką płynącą po szerokiej rzece, że ten szampan. 
który się perli w kubkach jest normalnym napojem 
przyzwoitego człowieka, że tam z.a ścianą śpi wielkie mia
sto, które zbudzi się rano pełnią życia.„ I w istocie, kiedy 
się człowiek rozejrzał po sali, można było mieć złudzenie 

Co za interesujące pyski! Talentu, inteligencji tyle, że 

można by nimi obdzielić całą Polskę. Dajcie im tylko ów 
„punkt oparcia'', którego się daremnie dopraszał Archi
medes ... 
Pamiętam jedną taką noc, po której rano cała gromad

ka Michalikowa wysypała się na ulicę. Rynek był brud
noszary. Wieża Floriańska, zwana trochę, chwiała się na 
nogach, jak to uwiecznił „Szczygieł" w swoim fresku. Wie
ża Mariacka też miała koronę na bakier. Baby w kra
snych chustkach ciągnęły z dworca z koszykami na targ. 
Olbrzymiego Witolda Noskowskiego, w matowym półcylin
derku i w potężnej szubie z peleryną, sałowały, przecho
dżąc , w rękę, brały go co najmniej za kanonika. Poza 
tym było pusto. Kokotka - miejmy nadzieję - spała już 

dawno. Szliśmy ulicą Floriańską, Rynkiem, Grodzką, mija
jąc kościół Panny Marii, kościół Świętej Barbary, kościół 
św. Wojciecha, kościół Dominikański. kościół św. Pawła, 

kościół św. Idziego, kościół św. Andrzeja, katedrę, aż nad 
samą Wisłę. Płynęła szara, mała, zbidzona, trochę smiesz
na, Za nią, w oddali, majaczyło kilka domków .. Prawy 
brzeg Wisły. Dębniki. 

(Tadeusz ZeLeński-Boy 
„Znaszli ten kraj? „. '") 

WŁADYSŁAW KRZEMIŃSKI 

ROMANS Z WODEWILU 

Krakowski wodewil w 3 aktach (10 obrazach) 

na tle krotochwili St. Turskiego 

( 
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DYREKTOR - ALEKSANDER RODZIEWICZ 



RADCA ALFONS KŁACZEK KŁACZKOWSKI 

BALBINA, jego żona 

WANDA 

ROMAN ich dzieci 

KAMIL LA 

O S O B Y: 

ALFRED TRZYVVDAR-KRĘCKI, narzeczony Kamilli 

FLORIAN GZYMSIK, majster murarski 

KATARZYNA, jego żona 

KAZIMIERZ, student med!Jcyny . 

ZOFIA, naucz!Jcielka 

FELEK, 

FRANEK 

STASZEK 

W ALEK 

WITOLD, artysta malarz 

LITERAT 

POETA 

JÓZEK 

WALENTOWA 

WALENTY 

PRZECHODZIEN 

PANI I 

PANI II 

ich dzieci 

·\ 

.· 

WładNsław Jabłoński 

Nina Burska 

Barbara Bieńkowska 

HilarN Rluczkowski 

Wanda Chloupek 

Zbigniew Krężałowski 

Eugeniusz Nowowiejski 

Zofia OrdNńska 

Lesław Mazurkiezy_icz 

Danuta Kamińska 

Antoni SzubarczNk 

Bohdan Janiszewski 

Klemens MNczkowski 

* * * 
Wacław Rogucki 

WładNsław Blichewicz 

Stanisław Masłowski 

Czesław Rożnowski 

Ewelina Więckowska 

Stanisław Masłowski 

Czesław Rożnowski 

Zofia Bajuk 

* * * 

Scenograf STANISŁAW TENEROWICZ Reż!Jser - ALEKSANDER RODZIEWICZ 

Muzykę z melodii Or!Jginalnych zebrał i opracował - Alojz!J Kluczniok „ 
Choreograf - Jadwiga Dracówna 

Asystent reżysera Zbigniew Krężałowski 

Sufler - Regina Blichewicz Jnspincjent - Stanisław Masłowski 



KIEROWNIK TECHNICZNY: LUDWIK PIOSICKI 

Kierownicy pracowni: 

Malarskiej 

Krawieckiej 

Główny elektryk 

Perukarskiej 

Stolarskiej 

Tapicerskiej 

Slusarskiej 

Szewskiej 

Brygadier sceny 

Swiatło 

Michał TuszNński 

{Stanisław KaczmarczNk 
Gertruda Szlag 

Marian Waśko 

MaksNmilian Rajter 

Florian WolnN 

Stanisław Fac 

Michał Rubinowicz 

Kazimierz RNpiński 

Włodzimierz Dołż~cki 

Kazimierz Krzanowski 

FRAGMENTY RECENZJI Z PRASY 
NIEMIECKIEJ REPUBLIKI DEMOKRATYCZNEJ 

w związku z gościnnymi występami Państwowych Teatrów 
Dramatycznych ze Szczecina na scenach teatrów w Rostocku, 

Stralsundzie i Wismarze, - w sezonie 1957/1958. 

\ 
Tribune z dnia 29/30. III. 1958 r. 

DWA TEATRY ZA WIERA JĄ PRZY JAŻŃ 

( ... ) W wielkiej sali Teatru Narodowego grali polscy 
aktorzy klasyczną tragedię francuską Corneille'a pt. „CYD". 

Przedstawienie to, świadczące o wysokim poziomie kul
tury teatralnej, zostało przyjęte przez rostocki świat pra
cy z wielkim zainteresowaniem i serdecznym uznaniem. 
W Małym Teatrze oglądali niemieccy teatromani polską 

komedię o życiu wielkiego kompozytora Fr. Chopina p. t . 
„Lato w Nohant" - Iwaszkiewicza. Intymny charakter 
scen tej kameralnej sztuki wywołał u publiczności burzli
we oklaski, świadczące nie tylko o wysokim,poziomie gry, 
lecz także o przyjaźni dla gości z Polski Ludowej. 

(. .. ) Naczelny dyrektor Hans Anselm Perten, - w czasie 
swego pobytu w Szczecinie na przyjęciu wydanym przez 
polskich artystów na cześć gości, wyraził się z uzna
niem o talencie i dojrzałości artystycznej reżysera Ro
dziewicza. Zapewnił on też, że „niez{lpomniane więzy przy
jaźni pomiędzy Narodowym Teatrem z Rostocku a Pań

stwowym Teatrem w Szczecinie przyczynią się przede 
wszystkim do tego, że wszyscy widzowie wzruszeni pacyfi
styczną wymową sztuki ujmą się za sprawą bezatomowej 
strefy w Europie." 

Dieter Borkowski 

Ostsee - Zeitung z dnia 10. III. 1958 r. 

MIESZKAŃCY ROSTOCKU WITAJĄ ARTYSTÓW 

ZE SZCZECINA. 

Widzowie przestali już liczyć ile razy kurtyna szła 

w górę, a ciągle jeszcze artyści musieli ukazywać się pu
bliczności. Jawna sympatia z obydwu stron rampy, była 

dobrą wróżbą dla Tygodnia Pokoju Morza Bałtyckiego, 



który ma być obchodzony u nas w Rostocku od 5-13 lip
ca br. 

Jako zwiastun tych zdarzeń, mających duże znaczenie 
polityczne Państwowe Teatry Dramatyczne ze Szczecina 
dały w sobotę pierwsze gościnne przedstawienie w Teatrze 
Narodowym. 
Goście grali francuską, klasyczną tragedię pt. „Cyd" 

i fakt, że polski zespół mógł grać na niemieckiej scenie 
francuską tra'.gedię, jest pięknym potwierdzeniem tezy, że 

sztuka zbliża narody jeśli wystawia się ją z myślą o przy
jaźni. 

(„.) Mimo języ,kowych trudności, przedstawienie zrobiło nie
zwykłe wrażenie, dzięki wielkiej sile ekspresji, która pro
mieniowała ze sceny. Przed aktorami stały ,otworem wszyst
kie możliwości retorycznych niuansów mowy, które prze
de wszystkim przez odtwórczynie głównych ról kobiecych 
- Ludmiłę Legut jako Szimenę i Karolinę Lubieńską ja
ko Infantkę, jak również grającego rolę tytułową Wacła

wa Roguckiego - zostały w pełni wykorzystane. Szcze
gólnie w długich monologach wyraźnie przejawiała się 

wszechstronność tych aktorów i - chociaż całość przed
stawienia należy ocenić jako sukces zbiorowy - wysuwali 
się oni na czoło zespołu. 

(„.) Bardzo udana była surowa stylizacja dekoracji. Nawet 
pompatycznie przeładowane słupy zwycięstwa na prawie 
pustej scenie, były w konsekwencji tylko stylizowanym 
oznaczeniem miejsca akcji. Przyczyniła się do tego bar
wność obrazów scenicznych i kostiumów. Dlatego w pełni 

będzie usprawiedliwione zdanie, że przedstawienie stano
wiło jedną organiczną całość. 

A. Vietinghoff 

Norddeutsche Neuste Nachrichten z dnia 12. III 1958 r. 

POLSCY ARTYŚCI GOSZCZ.'\ W ROSTOCKU. 

Serdeczne przyjęcie przedstawień CorneiHe'a i Iwaszkie
wicza. 

W ramach przygotowań do Tygodnia Pokoju narodów 
basenu bałtyckiego, gościł w Rostocku Państwowy Teatr 
Polski ze Szczecina, dając trzy przedstawienia w Teatrze 
Narodowym. Jako pierwsza, grana była tragedia Corneil
le'a „CYD". Sztukę reżyserował Aleksander Rodziewicz, dy
rektor Teatru Państwowego w Szczecinie. Właściwa, dla in
terpretacji klasycznych tragedii francuskich - bardzo precy.,. 
zyjna gra aktorów, była prawie, że monumentalna-posą

gowa; na tle prostego, stylizowanego obrazu scenicznego, 
wyrazist~ lecz powściągliwe, szlachetne gesty. 

(„.) Byłoby niemożliwym i niecelowym szczegółowo wy
mieniać wszystkich aktorów, aby ocenić ich grę. W wy
stępach tych chodzi mniej o poszczególnych wykonawców, 
ile raczej zależy nam na zaznajomieniu się z całym zespo
łem, z jego grą aktorską, odpowiadającą narodowemu cha
rakterowi kraju, w którym wystawiane są dane sztuki 
teatralne. 

Z wzajemnych kontaktów, pełnych serdeczności i przy
jaźni, wyrosło w czasie występów gościnnych zrozumienie, 
że owoce tego spotkania są widocznę nie tylko w dzie
dzinie kulturalnej. 
Długotrwałe, serdeczne oklaski przekonały polskich akto

rów, że publiczności niemieckiej, nie bacząc na trudności 
obcojęzyczne, w zasadzie chodziło o to głębsze zrozumienie. 

H . T. 

Ostsee - Zeitung z dnia 15. III. 1958 r. 

TEATR W SŁUŻBIE NARODÓW 

Gościnne występy Teatru Polskiego ze Szczecina z „Cy
dem" i „Latem w Nohant" w Teatrze Narodowym. 

(.„) Aleksander Rodziewicz jako reżyser (Cyda)* podkreś- < 
lił harmonijną budowę, ujmując pięć aktów w dwie zespo
lone ze sobą części. Prosta i tylko lekko zaznaczona oprawa 
sceniczna popierała doskonale to zamierzenie, zresztą zo
stała tym bardziej zrównoważona przez przepych kostiu
mów. („.) Wśród wyrównanej gry całego zespołu na szcze
gólną uwagę zasługuje Ludmiła Legut w roli Szimeny, 
kochająca i zarazem żądna zemsty kobieta. 

W komedii „Lato w Nohant" przedstawił J. Iwaszkie
wicz poczytny w Polsce współczesnej autor, (którego 
książka o Chopinie ukaże się niebawem w N.R.D.) -
epizod z życia kompozytora. Jest to komedia obfitująca 

w humor i esprit, którą możnaby, według naszego zda
nia, z powodzeniem przełożyć na język niemiecki. Rów
nież i tutaj widać było zwartą, przykładną grę wszyst
kich aktorów, pośród których szczególnie na podkre
ślenie zasługują następujący wykonawcy: Irena Remiszew
ska - w roli kipiącej życiem Solange, Jadwiga Okońska, 
jako energiczna pani domu - G. Sand, W. Jabłoński w 
roli dobrego przyjaciela, oraz W. Sokalski jako zakochany 
w swej muzyce Chopin. 

* przyp. red. 



(„ .) Wszystko to składa się na udany występ Szczecińskiego 
Teatru Dramatycznego dowodząc również, jak sztuka w 
różnych swych formach, może wytworzyć więzy pomiędzy 
narodami. 

ght. 

Strdlsunder Zeitung z dnia 9. VII. 1958 r. 

„SEN NOCY LETNIEJ" 

Polski wieczór teatralny. 

Przeżyliśmy w teatrze wieczór, w trakcie którego prze
wijali się przez scenę zarówno Stanisławski, jak i Max 
Reinhardt, Jean Vilar jak i Walter Felsenstein Pate, wie
czór przygotowany z wielkim smakiem, pełen fantazji, 
liryki, humoru i najlepszych międzynarodowych tradycji 
teatralnych połączonych z narodowymi elementami sztuki 
polskiej. 
Zespół szczeciński wystąpił u nas ze sztuką, której pre

miera odbyła się z okazji „Tygodnia Morza Bałtyckiego" 

w Rostocku. Drugie przedstawienie miało miejsce w Wis
marze, trzecie wreszcie u nas, w Stralsundzie. Oglądaliśmy 
doskonałe zgranie zespołu, najwyższej klasy opanowanie 
aktorskich• środków wyrazu. 

Wykonawcy bowiem stworzyli szereg postaci, zgodnych 
z duchem autora z duchem jego sztuki, filozofii i epoki, 
nawet w scenach z rzl:!mieślnikami - potraktowanymi je
dynie miejscami zbyt farsowo a za mało . po szekspirow
sku. 

( ... ) Na szczególne wyróżnienie zasługuje plastyczna oprawa 
sceny, która zdradzając silne tendencje w kierunku wżo
rów francuskich, posiada jednocześnie swe własne, cie
kawe oblicze. W tym miejscu chciałbym wyrazić słowa 

uznania i serdecznie podziękować w imieniu niemieckiej 
publiczności: aktorom polskim, reżyserowi Zbign ie wo w i 
Kopalce, scenografowi Marianowi Stańczakowi, choreogra
fom Jadwidze Drac i Weli Lam, kompozytorowi Arturowi 
Malawskiemu, sprawnym elektrykom, muzykom i praco
wnikom technicznym. No i wreszcie podziękowania i bra
wa należą się dyrektorowi Państwowych Teatrów Dra
matycznych w Szczecinie Panu Aleksandrowi Rodziewi
czowi za spektakl teatralny pełen wzorów, godnych naśla
dowania dla sceny niemieckiej i za przeżycia artystycz-

ne, których doznaliśmy w naszym teatrze w ów pamiętny 
wieczór lipcowy. 

Ostsee - Zeitung, Wtorek 8 VII 1958 r. 

„SEN NOCY LETNIEJ" 

Karl Mennerich 

(Polska premiera w Teatrze Narodowym). 

Nie zawsze w sztuce teatralnej udaje się stopić w or
ganiczną całość trzy równoległe wqtki i przedstawić rów
nocześnie trzy środowiska, jednakże w inscenizacji naszych 
polskich przyjaciół sprawa ta znalazła właściwe rozwią

zanie. 
Reżyseria Zbigniewa Kopalko pozwoliła na wyraźne pod

kreślenie cech każdego Środowiska, wystrzegając się rów
nocześnie zbyt jaskrawych środków wyrazu. Znalazło to 
szczególnie swoje odbicie w scenach rzemieślników. Jak
kolwiek były one hałaśliwe i żywe, nie zostały zagrane 
krzykliwie, co często bywa związane z odtwarzaniem ty
pów ludowych. 

Scenografia Mariana Stańczaka pokazała zarówno kla
syczną jak i wyrafinowaną prostotę, która pozwalała na 
szybkie i sprawne zmiany dekoracji - np.: złota gałąź, 

jako umowny znak baśniowego lasu. ( ... ) Muzyka A. Malaw
skiego, częściowo zastąpiła poezję w języku polskim, któ{a 
była dla nas niezrozumiała. 

Jeśli chodzi o samo przedstawienie, to chcielibyśmy na 
pierwszym m1eJscu wymienić rzemieślników, a przede 
wszystkim bezkonkurencyjnego Jerzego Kownasa, jako 
Spodka, Włodzimierza Saara, jako Pigwę i Wincentego We
sołowskiego, jako Dudę. Rzemieślnicy otrzymali - zupełnie 

zasłużenie - spontaniczne, żywiołowe brawa przy otwartej 
kurtynie, ponieważ poszczególne partie w scenie Pyrama 
i Tyzbe zagrano w sposób porywająco komiczny - dawno 
podobnych nie widzieliśmy. Do stworzenia baśniowej 

atmosfery przyczynili się: Jadwiga Dracówna i Wela Lam, 
jako choreografki, Ewa Kołogórska jako Puk, Andrzej Hry
dzewicz jako Oberon i Ludmiła Legut jako Tytania. Z 
wielką gracją i dystynkcją reprezentowali dwór królew
ski: Irena Remiszewska - Hipolita i Mieczysław Wiśniew
ski - Tezeusz. 

Na zakończenie chcielibyśmy serdecznie sobie życzyć, 

abyśmy mogli jak najczęściej oglądać, dostarczające nam 
wielu niezapomnianych wrażeń, spektakle naszych polskich 
przyjaciół. 

A. Vietinghoff 



Muzyka L. Scniller Słowa: M. Srokowski 

PELERYNA 

Mojej peleryny nie chcą już w lombardzie 
Zzieleniała z wieku, jak sztof na biiardzie 
Jest podziurawiona, jak sztandar bojowy 
Moja peleryna, ten symbol cechowy„. 

Z mojej peleryny wszyscy drwią dziś pewnie 
Jam był w niej szcześliwy i płakałem rzewnie, 
Kiedy śnieg zawiewał przez okna mansardy 
I przyszło mi z Zochą dzielić los zły, twardy. 

Moja peleryna przed śniegiem i rosą 

Tuliła mi Zochę nim śmierć przyszła z kosą„. 
Pod mą peleryną bledziutka z uśmiechem 
Tak zgasła mi Zocha, jak głos gaśnie z echem. 

Dziś ma peleryna, jak druhowie czarni, 
Włóczy się wciąż ze mną z szynku do kawiarni„. 
A jam chciał raz w głodzie dla chlebnych r.ozkoszy 
Jak Judasz ją sprzedać za trzydzieści groszy. 

Lecz gdy handlarz rzekł mi, ze na czapki potnie 
Z rąk mu ją wyrwałem besztając stokrotnie. 

Wziąłem ją na rękę, tuląc jak dziecinę 
I lzy gorzkie padły na mą pelerynę. 

Muzyka· L. Schiller 
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Cena zł 3.-

Dom H andlowg „Delikatesy" 

Szczecin, Al. Wojska Polskiego 52, Lelefon 46-91 

Poleca: 

Codziennie świeżo paloną kawę 

Artykuły kolonialne 

Owoce 

Wyroby garmażeryjne 

Wędliniarskie 

Cukiernicze 

W sprzedaż~ znajdują się arl~lwłł) dobrej 

jakości. 

Polecamł-} swoim klienlom z.aopalrł)wanie się 

w naszej j'ilii .. Delżhates~1 •• no Ś. D . M.. prz.ł) ul. 
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