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„Z czego się śmiejecie? Z siebie samych się 
śmiejecie! Uch, wy ! ! !". 

„Rewizor" M Go:ol. 



MIKOł.AJ GOGOL 
1809 - 1852 

M i kola j Gogol urodzi! się w Soroczyitcach na 
Ukrainie nieda teko Poltawy. Ojciec j ego posiada ! 
niewielk i. majątek ziemski, którym się mniej zaj 
mował niż pisaniem fars i. wodewili . Matka Mi
kota ja, osoba świ.a.tla i kochająca s11na , byla nii 
łośn iczkq twórczości l udowe j , zbierala stroje 
i pieśni cli l.opów ukraiński.eh . 

Z okresu dziecięcego i wakacji spędzanych w 
dom u pozostało Gogolowi umilowanie krajobrazu 
ukraińsk iego, znajomość obyczajów, legend i pie
śni l udowych . 
Zaczynał Gogol swą pracę pisarską od wierszy 

jeszcze na szkolnej lawie. Wcześnie dosyć zdaje 
sobie sprawę -z powolania, pisząc o tym w listach 
do ma tki , k iedy pastanawia wyjechać do Peter
sburga. Jego i ndylUczne wyobrażenia o środowi
sku twórczym rozbijają się o rzeczywistość jaką 
zastal. 
Musiał zacząć od szukania zarobku, ponieważ 

gospodarka ojca nie przynosila dochodu i pomoc 
otrzymywat r zadk o. P róbowat wie l u zajęć. By! 
aktorem, urzędnikiem, nauczycielem - ciągle 
niezadowolony z wyników, ani zarobków. Z tego 
okresu niedo jadania i wyrzeczeit wyniósl jednak 
Gogol doskonalą znajomość życia petersburskiego 
w jego codziennym przekroj11 . Owi stojący na 
pogran iczu grotesk i „ czynownicy" sq bardzo wni
kliwie podpatrzeni. I nne oblicze ukazuje pod jego 
piórem ówczesna socjeta towarzystka , wytworna 
między sobą i chamska wobec podwładnych. 

A. P uszkin w rysunku Gogola 

UKOŁAJ GOGO!. :l 

W owych po r tretach zabiedzonych i wystraszo
nych urzędników przebija wiele h umanistyczne
go poblażania, nawet jeżeli zostają obnażeni 
przez pisarza . 
Zresztą czasy byly bardzo ciężkie. Rosja Mi

kołaja Palkina z lat trzydziestych po upadku 
powsta1Lia dekabrystów, żegnala najświetlejszych 
swych ludzi zsylanych i traconych. Resztki nie-
2astraszonych, idród których powstawala myśl 
r ewolucyjna poczęly się skupiać wokól postępo
wych pisarzy i poetów. Mimo ciemności miko
lajewskich i terro r u policyjnego naród nie ustę 
pował. 
Wśród postaci naczelnych stal Al<:ksander 

Puszk in i do niego dążyl Gogol. Przyjaźń twór
cza trwająca przez wiele lat odbil:a się w w iel 
kim stopniu na jego dzi.alalności lite r acki.ej. Zaś 
rok 1831, gdy wydal „ Wieczory na chutorze nie 
da leko Dikańki" , byl prZelomowy. Wlaśnie wte
dy poznal Puszkina i rozpoczql dziesięciolecie 
ożywionej twórcZOŚCi literackiej. 

Ukazuje sie- wkrótce drugi tom „ Wieczorów", 
w 1835 r. - tom opowiadań zatytu.lowany „Mir 
gorod". W wydanych następnie „ A r abeskach" 
publikuje piękną powieść „Taras Bulba" o wal
ce kozaków zaporożskich. Rok 1835 przynosi nam 
jeszcze wydanU? „Ożenku", w którym pod maską 
żart. u kryje się glęboko myśl społeczna. Wlaśnie 
tu demaskuje pierwszy moralność powstającego 
dopiero mieszczaństwa rosyjski.ego , dla którego 
nawet ożenek jest tylko transakcją . Gal eria 
owych typków uprzednio padpatrzonych , pre
zentuje się ttkazana w krzywym zwierci.a.dle sce 
nicznej kondensacji. Do utworu tego wraca kil 
kakr otnie nadając mu ostateczny ksztaU w r . 1842. 

M. Gogol w rysunku Puszkina 
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W międzyczasie pisze Gogol „Rewizora " , któr11 
wstał wystawiony w 1836 r . wywoh1jqc na pre
mierze burzę . Postępowi. pisarze i myśticielc 
p rzyjęli sztukę z entuzjazmem, natomiast poka
zani na scenie dygnitaru i. czynownicy rozpo
częli na autora prawdziwq nagonkę, w efekcie 
której Gogol wyjechal za granicę. Poczqtkowo 
przebywa we Francji., a potem osiada prawie na 
stale w Rzymie . Tęskni. do ojczyzny, lecz wspom 
nienie szykan nie pozwala mu na staly powrót . 
W yrazem jego uczuć do kraju sq piękne opowia
dania petersburskie i wreszcie wielki poemat 
prozą „Martwe dusze". Pokazal w nim wielką 
prawdę spoteczną i obyczajową swego okresu . 
Czyczykow stal się od razu żywq postacią swego 
wieku, postacią po dziś przyslowiowq. „Rewizo
r em" i „Martwymi duszami." zadat Gogol dwa 
potężne ciosy ustrojowi Rosji carskiej opartej 
o n iewolnictwo pa11szczyźnianego systemu. 

Rok 1842, ukazania się „Martwych dusz", jest 
początkiem tragedii pisarza, który nie wytrzy
muje nacisku, tych, których pokazat. Carski 
ciemnoflród ruszyl do watki ze sztandarem pa
triotyzmu. Gogol chcia.L się „rehabilitować" -
próbuje najpierw poprawić swe dzido, potem 
napisać drugą część ukazuicteci pozytywy ustroju . 
szLa.chetnych gubernatorów, uczciwych obszar
n ików. Pisarz realista walczyL z pisarzem - pa 
triotą, ideaListq . Przez dziesięć lat każda koLejna 
próba idzie do pieca. Ostatnią, trzecią z kolei 
spam w 1852 r., niedLugo przed śmiercią, pozo
stając wierny swemu artystyczn.emu wyznaniu 
w iary. Majqc 43 Law zostal sam, ostatecznie zmę
czony, schorowany i ?:gorzknialy, z ;ednej strony 
obr zucany inwektywami Ciemnogrodu, z drugiej 
krytykowany przez ludzi postępu , którzy nie 
mogli mu darować prób zlamania. wiary ideo
wej i twórczej. W efekcie pisał zaledwie JO l at 
dajqc pozycje, kt6re sq natchnieniem dla t wór
ców całego świata po dzień dzisiejszy, że wy
starczy wymienić chociażby piękny włoski fi lm 
L atuad.y pt. „Plaszcz". Przedwczesna śm·ierć wy
s!ala go drogą Lermontowa i Puszkina, jak on 
ofiar carskiego panowania . 

Dziś uchwalą Swi.atowej Rady Pokoju obclw 
d.zimy 150-lecie jego urodzin, które teat r nasz 
stara się 11czcić wystawieniem „Ożenku". 
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Przystępując do nowego sezonu teatralnego 
warto się zastanowić nad minionym i spróbować 
go nieco podsumować. Zanim to jednak wspól 
nie uczynimy, zatrzymajmy się na chwilę nad 
tym co wpływa na dobór repertuaru, bo czynni
ków tych jest sporo. 

Zdajemy sobie sprawę, że Bałtycki Teatr Dra
matyczny jest jedynym na Zie.mi Koszalińskiej 
i to już wykreśla w pewien sposób uniwersal
ność zainteresowań jakie musimy zaspokoić. 
Równocześnie jednak nie bez znaczenia są zain
teresowania kolektywu artystycznego: jego akto
rów, scenografów, reżyserów i kierownika, któ
rzy chcąc pracować twórczo, muszą pracować 
z pasją nad zagadnieniami ich interesującymi. 
Ze często upodobania i;vidzów i artystów nie po
krywają się ze sobą wiemy z doświadczeń w hi
storii. nietylko naszej sceny. Żle jest jednak chy
ba wtedy, gdy teatr schodzi na pozycje bezide
owe, gra pod tak zwaną „publiczkę", a nie po
ciąga za sobą widzów . .Jeślibyśmy stosm1..·ali jako 
wskaźnik repertuarowy wpł~"\vy kasowe - wy
nik końcowy dla obu stron byłby opłakany i nie 
jedna placówka zwichnęła już przez to sens swe
go działania . Trzecim kompromisem - który 
możnaby nazwać - naturalnym, są możliwości 
obsadowe zespołu. Mając kolektyw aktorski 2.lo
żony z ludzi starszych nie można wystawiać 
sztuk młodzieżowych , z małym liczebnie nie moż
na próbować inscenizacji wieloobsadowych, z 
niewyrobionym artystyczn ie zespołem zbyt tr ud
nego repertuaru, aby nie dojść do wyników nie
zamierzonych. Dodajmy do tego naturalne, także, 
ograniczenia finansowe, a będziemy mieli obraz 
wstępnych trudności. 

wasylcu:kn, dom rodzi1111u Gogola 
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Widać więc, że grany repertuar to wrpadko
wa wielu zamierzeń i kompromisów j uż wew
nątrz teatru, a do tego dojdzie ciężar sztuk przy
wożonych na nasz teren przez inne zespoły . Wy
bran ie najt r afniejszej drogi kształtującej obli 
cze teatru jest więc zamierzeniem nie jednor cz
nym i inno być zawsze rozpatrywane perspek
tywicznie, o czym niestety nie pamiętają wielo
krotnie nasi krytycy, lub nawet nie r az nic zda
ją sobie sprawy. 

Po tym przydługim wstępie rozpatrzmy plon 
pracy ostatniego roku. Teatr nasz na 8 zaplano
wanych wystawił 9 sztuk, oraz jedną jubileuszo
wą i jedną pozapla nową. W ubiegłych sezonach 
wystawiał po 5 S2tuk, w przedostatnim 7. Ten 
nagły skok ilościowy , przy ciąi;:łym braku \var
sztatów i nie zwiększon~j usługowości musiał 
się odbić na obsłudze terenu , co się stało , musiał 
ujawnić słabe punkty n aszej pracy. Lecz bez ta
kiego zryw u n iemożliwym było b • zdobycie pew
nej rangi artvstycznej . podniesienia poziomu 
zesoolu i dojścia do możlh\:ości dalszej jego Po
prawy przy angażowaniu na nowy sezon . Czy 
w tak wytężonej działalności można było unik·
nąć wszystkich potknięć repertuarowych , czy 
ar tysty znych . Mvślę, że nic - jak uczą nas 
przykłady zespołów nawet najbardziej wyrów
nanych i mocnych , z wieloletnią trad~·cją - pot
knięcia takie będą się zdarzały zawsze, ponie
waż na działalność artystyczną nie ma receoty 
niezawodnej . Każda sztuk winna być kr tvko
wana dla wspólnego dobra tealru i widzów lecz, 
moim zdaniem, trzeba ja ogladać w aspekcie kie
runku działalności teatru. dot~·chcz::isowego do
robku i zaufania. Ambicja teatru jest przecież 
stwcnenk d7i„ła mo7lhvie doskon::iłego, które 
w zruszy czy zabawi w idzów - da mi wartościo
we przeżycie . Praenę zaznacz. ć . że wartośc 
śmiechu równie sobie cenię jak i wartość łez . 

Wróćmy jednak do prze~ladu tvt•tłowego . 
P ierws7.a szt11k:oi ubiegłego sPzonu bvl . ;\lieczór 
Trzech Króli" W. Shakespeare w rei,·serii Ta
deusza Aleksandrowicza i scenoerafii Zofii Wier
chowlcz. Sztuka ta zdooyła sobie sporo uznania 
krytyki i publiczności i stała się sukcer;m teatru 
na Festiwalu w Toruniu, gdzie wielu krytvków 
dało jej nieoficjalnie (oficjalnej punk tacji nie 
było) drugie mieisce, Po Teatrze Wyl'irzeża, któ
r y wystawił sztukę „Kapelusz pełen deszczu". 

Na otwarcie drugiej naszej sceny, która otrzv
maliśmv w Słnosku, daliśmy epos historvcznv 
„Przemysław II" R. Brandstaetera, w reżyserii 
Marii Ursyn i oprawie scenograficznej Krystyny 
Husarskiej . Sztuka ta ze wszech miar ciekawa, 
lecz wymagająca większego przygotowania te
atralnego, nie spotkała się u wszystkich widzów 
z aprobatą. Zespół skompletowany dla sceny 

• 
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sl upskiej po rozpoczęciu sezonu m ial także nie
najszczęśliwszy zestaw, co się odbiło w póżniej
szym okresie. 
Chcąc zwiększyć zakres usług pos t anowiliśmy 

przejść na trzy zespoły , a zrealizowaliśmy je 
bez zabezp ieczenia odpowiednich środków t rans
portmvych , które zdobywam y dopiero obecnie , 
d zięk i pomocy SFOS-u i Prezyd ium WRN. 
Wystawiliśmy więc kolejno : bajkę dla dzieci 

„Spiąca królewna" Płonki-Fiszera, w reżyserii 
Stanisława .Jaszkowskiego. Potem komedię histo
ryczną „Szklanka wody" E. Scribe'a w reżyserii 
zna nego op eratora i reżysera fil m u i telewizji 
prof. Stanisława Wohla i scenografii Kr) s tyny 
Husarskiej - pozycja ta zyskała dużo uznania 
widzów, zaś bardzo p zielone opinie krytyków. 
Odwrotn ie było z „l\'1i randolin ą " ' C. Goldoniego, 
w reżyserii Stanisława Jasz.kowskiego i sceno
grafii Krz. sztofa Pankiewicza, k tórą kryt yka 
przyjęła zgodnym aplauzem ; zaś nawiązanie 
w kostiumie i ruchu do commedii dell'ar te mniej 
znalazło uznania wśród w idzów, nieprzygotowa
nych do tego rodzaju widowiska. 

Tr zel:a tu powiedzieć . że p rawie cały czas 
opinie prasy i widz.ów stały w przeciwieństwie 
do siebie , bo i współczesną komedię poetycką 
„Zaklinacz deszezu" R. N. Nasha w reżyserii 
Wandy Nadzin i scenogra!ii Andrze ja Sadow 
skiego, kryt ka ocenił a dosyć ostro, zaś publicz
ność w czasie naszego festiw alu urządzonego 
w D ni Koszalina , dała „Z ak linaczowi deszczu", 
jak i „Szklance wody" i „Wieczorowi Trzech 
Króli" wyłącznie oceny pozytywne. 
Dosyć zgodne, lecz niestety nieprzychylne opi

nie otrzymały dw ie na stępne sztuki: „Cyrulik 
sewilski" Beaumarchaisa w r żyse rii J oann y 
Kulmowe j i scenografii Krystyny Husarskie.i. 

Petersburg, Ncu;ski Prospekt w 30 latach XIX w. 
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Zdarzenie całkiem nl„.µiłarugodne m 2 aktach 

przeVotyl 

J ULIAN UWl !U 

AGAFIA TICHONOWNA, córka kupca, panna na wydaniu 
ARINA PANTELEJMOWNA, ciotka 
FI OKŁA IW ANOWNA, swatka 
PODKOLESIN, urzędnik , rade dworu 
KOCZKARIOW, jego przyjaciel 
JAJECZNICA, egzekutor 
ANUCZKIN, emeryLowany oficer piechoty 

7EW AKI , eks-oficer marynarki 

DUNIASZKA, posługaczka 

ST ARIKOW, właściciel sklepu 
STIEPAN, służący Podkolesina 

El ŻBIET A $WIĘOCKA 
f\·1ARIA ZAPOLSKA 
\11.'ŁADYSŁA W A SKWARSKA 
~TANISŁAW JASZKOWSKI 
VlŁADYSŁA W SOKALSKI 
GUST A W SIELICKI 
JACEK BRICK 

( STANISŁA\V WOLICKI 
\ WJKTOR GÓRECKI 
( KRYSTYNA SOKALSKA 
1 JADWIGA GÓRECKA 

LEON EITEL-LEŃSKI 

Rzecz dzieje się Peter burgu około 1825 roku 

Reżyser: 

ZYGMUNT CHMIELEWSKI ~cenograf: 

IRENA BURKE 
A5ystent Reżysera: 

WŁADYSŁAWA SKWARSKA 
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oraz prapremiera satyro-farsy Jerzego Jesionow
skiego „Milion" w reżyserii Tadeusza Aleksan
drowicza i scenografii Zofii Wierchowicz. Pierw
szej zar zucano przewagę lementów farsowych 
i krytyka miała pretensje o niewydobycie pier 
w iastków rewolucyjnych (umieszczonych zresztą 
dopiero w „Weselu Figara", a nie w „Cyruliku") 
drugiej słaby tekst, zaś chwalono za grę aktorów '. 

Ostatnią sztuką sezonu byl „Swiecznik" A. 
Musseta w reżyseri i Joanny Kulmowej i sceno
gra~ii Zofii Wie rchowicz. Sztukę tę można zali
cz:i-.~ do sukcesów j eśl i idzie o styl i jednorod
n?sc gry całego zeepołu , oraz piękną rolę Fortu
ma zagraną przez ciekawie zapowiadającego się 
Eugeniusza Kujawskiego. 
. i\'.iłą uroczystością teatralną by ł nasz pierwszy 
1ub1Je~sz p racy a r tystycznej obchodzony z okazji 
40-lecia aktorstwa przez kolegę Stanisława Wo
lickiego, który reżyserował i grał rolę tytułową 
w dramacie R. Bracco pt. „Pietro Caruso". Ko
lega Wolicki zostal odznacwny przez Radę Pań
stwa Krzyżem Oficerskim orderu Odrodzenia 
Polski. Poz~·cją pozaplanową była sztuka Wi n
centego Rapackiego pt. „Wesoły wspólnik ". 

Tak przedstawiał się w swym ciągu cały r e
pert~ar oparty w zasadzie o lekką klasykę ko 
mediową, co wyt kano nam jako błąd mv zaś 
uważaliśmy , że chcąc zbliżyć się do widza w •
ma.~ającego głównie rozrywki, pr zyjęliśmy drogę 
naJ 1 epszą, bo oprócz roirywki , uczącą młody ze-

Mtkolaj Oogo( iredlug clagerotypu z 1845 r. 

„ 
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spół na dobrych rolach i literaturze. Czy znaczy 
to, że mamy zamiar kultywować ten kierunek 
- nie. Pragniemy poszerzać tematykę o pozycje 
dramatyczne, lecz znów nam zarzucają a priori 
niektórzy kr ytycy błędność pastępowania. cho
ciaż pozycje planowan go repertuaru, pozosta
wiając prymat klasyce, dają w iele miejsca sztu 
kom współczesnym , tak polskim jak i zagranicz
nym . Pochopność sądów, p r zy częstej powierz
chowności zapoznania się z materiałem, oraz ła
twość ich ferowania i zamieszczania w miejsco
wej prasie, czy radio. jest chwilami zastraszają
ca. Nie tu jednak miejsce na polemiki, teatr ma 
bowiem inne zadanie niż wymianę zdań z kryty
kami. 

W efekcie zespól nasz podniósł swą rangę ar-
ystyczną , zyskując uznanie wśród wielu widzów, 

serdeczne zaproszenia na przyjazd do Jelenie j 
Góry, w któr j byliśmy przez miesiąc kwiecień 
wy~tawiając 5 sztuk i do orzowa Wielkopol
-kiego - witającego nas wciąż serdecznie. Do 
nowego sezonu przystępujemy ze wzmocnionym 
liczebnie i art.Ystycznie zespołem aktorskim. 
w którym znalazło się kilku kolegów z teatrów 
warszawskich : do omówienia osiągnięć aktor
skich pozwolę sobie powrócić w przyszłosci. Ze
spół reżyser ki i scenograficzny jest równolegle 
związan · z teatrami \\·arszawskimi, zapewniając 
tym samym dobry poziom pracy. Przykładem 
może być chociażby „Ożenek" reżyserowany 
przez p rofesora Zygmunta Chmiele vskiego, ak
tora i reż sera Teatru Polskiego w Warsz.awie, 
oprawa plastyczna Ireny urke, scenografa Te
atru Dramatycznego miasta Warszawy. Równo
legle teatr nasz przygotowuje .. Ba ll adynę·· .T. Sło
wackiego i „Pan inspektor przyszedł" .J. B. Pri
!<tley'a. W nowym sezonie teatr pragnie op rócz 
IO planowanych pr mier rozpocząć działalność 
es trady poetyckiej i teatru propozycj i. aby god
nie reprezentować dzialalnośl: twórczą naszego 
województwa. 

Tadeusz Aleksandrowicz 

Teatr uąsz p osiada swoje bndynki w łlo za

linic, Słupsku , oriiz dociera do całego u:ojc

wód11ma w duiej mierze dzięki pomocy Społe

cznego Funduszu Odbudou y Stolicy - a uii(c 

dzięki dobrowolnym składkom społeczeóstwa. 
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L E G END A 
PO MORSKA 

o 
SIELAWACH 

w 
WI TOWIE 

Polscy panowie z da\vien da\ł.ma słynęli z upo
dobań w jedzeniu i w piciu, co i nam wszystkim 
zostało, a co też było przycz.vną wielorakich 
przypadków. 
. Otóż, dawn ymi czasy koło Witowa, na brzegu 
Jei.iora stał gród kasztelański, którego lawa da
leko się poza ziemię bobolicką wybiegała . 

_Kasztelan miał majątek wielki i piękny , piw
nicę w wina i zapasy wszelkie za obną, dobra 
wszelakiego pod dostatki m i córkę radosną jak 
pt_aszek, .a o obliczu urodą kraśniejącym. Nic 
więc dznvnego, że wielu panów zjeżdżało, 
by się o rękę ślicznej Dobromiry oświadczał: 
mimo jej bardzo młodego wieku. ' 

Specjalnie zaś upar"ty m był niedawno osiadły 
ry~erz z sąsiedniego grodu, za Germana się po
daJący, a w którym ludnośl: okoliczna diabła 
upatrywała, jako, że utykał nieco i oblicza był 
wyniosłego, a postawy nieprzystępnej. Rycerz 
ów widząc, że zaloty jego na Dobromirze nie 
czynią wrażenia, postanowił ojca jej usidlił:. 

W krótkim cz.asie stał się jego druhem nieod
łącznym , we wszelkich pijatykach. do których 
zawsze powód słuszny znajdował. Układał zmyśl 
ne polowania, zwoził cudowności wszelakie z da
lekich krajów . Już to podarował kasztelanowi 
~z~blę ~Irykań_skiej , czy damasceriskiej roboty, 
Juz to likwor Jakowyś stary, a najbardziej fry 
kasy wszelakie, na które niedoszły teśl: był szcze
gólnie łasy, mimo, że podobno wszystkie je znal . 
Po pewn~·m cz.asie kasztelan już się bez swef(o 
sąsiada obejść nie mógł i niewiele pomagały 
ostrzeżenia córki, uprzedzonej do utykającego 
konkurenta. 

Rycerz germańsk i pewnie był osiąl'(nął swój 
cel, gdyby umiał przeczekać czas jakiś cieroli
wie, lecz goniła go chęl: jaknajsz;vbszego dojścia 
do posiadania Dobromiry. 

Pewnego dnia w czasie biesiady postanowił 
stanąć do rozgrywki. Znając słabość kasztelana, 
ir;iponowania za w.·zelką cenę. oraz je.l!"o \>,·szela
~ch potraw ulubienie i znastwo, os,viadczył, 
ze zna potrawę, której możnowładca nie jadł , ani 
widzia.ł w życiu. Publiczne oświadczenie podzia
łało niczym ostroga na dobrze podpitego pana, 
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k_tóry gotów był w swej zapalczywości założyć 
się o wszystko, że takiej potrawy nie ma. 

Kulawy sąsiad tylko czekał na taką przechwał
kę i odrazu zakład przyjął, stawiając przy swiad
kach cały swój majątek w razie przegranej a za 
wygranie żądając ręki Dobromirv i wian~ na-
leżnego . -
ot;zeżwiał odrazu_ ~asztelan i nijako mu się 

zrobiło, lecz podrazniona dum'l. nie pozwoliła 
mu wycofał: się i zakład przyjął. 

Na .to _tylko czekał ge-rmański zalotnik , a jak 
chcą mru, sam diabeł. Wybrał się on pono już 
n~stępnej nocy w podróż daleką . czy też swego 
diabelskiego pachołka wysłał, co jest prawdo
J>:O<lobniejsze, do wielkich i głęlx>k ich jezior gdzie 
sielawek moc była , ze swego smaku i delikatno
ści rozsławionych. A w owych czasach w Wito
wie całkowicie nieznanych. 
Zdobył kilkadziesiąt najokazalszych sielaw do 

beczki przemyślnej , aby ryby żywe donieść i po
szybowa ł powietrzem w noc ciemną i burzliwą. 
Nad Witowskim jeziorem piorun trzasnął obok 
lecącei:to i ~eczka spadła w wodę, roniąc swą za
wartosł:. Diabeł począł wyłapywał: rozpierzcha
jące się sielaw Y, lecz tylko kilka sztuk zdołał 
uchwycić, Jako wiadomo, że sielawa głębinę lubi 
a diabły wody nie znoszą. ' 

Nie zraziło to jesz.cze knującego rycerza i kazał 
ryby smażyć. Lubo jednak wszystko w swvm 
dworze wyliczył z wielką skrupulatnością \Vięc 

tłus_zczu ":'yda ł do sielaw za mało, tak że się 
raczeJ na poł uwędziły, a na pół przypaliły i nie 
wyglądały najokazalej . Aliści były to sielawy 
w Witowie ludziom obce. 

A tymczasem po burzy rybak kasztelański 
z~puści! sieci i ku swemu zdziwieniu wylowil 
kilka ryb nieznanych, a pięknych , które odraz.u 
panu przedłożono i kucharz już około nich mial 
11taranie. 

Kiedy więc rycerz germański przyniósł swe 
sielawy ojcu Dobromiry, ukazując je zarazem 
z~pr~szonym gościom , ten ucieszył się niepomier
m~ 1 k~izał ':Volać s ego kucharza. Wszyscy mo
gli. stwierdzi(: naocznie podobieństwo ryb, a po
probowawszy wychwalali danie kasztelańskie 
i wyśmieli ponurego sąsiada. Kulawiec zakład 
przegrał. nie. zdobyl córki i musiał odstąpił: swe 
dobra. Złośl: Jego była tak okrutna, że napelniw
sz.y kamieniami wielki wór uniósł się nocą w gó
rę, aby .w~tłuc o':Vym ładunkiem wszystkie siela 
wy w _Jeziorze, Jako że nocą najlepiej się pono 
~szelk1e złe. za_mys!y udają. Nie trafił jednak 
1 ~ylko kam1en1e znaczą po dziś di.leń okolice 
"'."1to':Va, zaś sielawy w jeziorze poz.ostały i pięk
me ~ę i:awet ~nożą. T~ to dzięki zalotom, na
wet i d1~l;>elsk1m, przecież pożytek trwały zo
stał, czegoz bo przecie dla kobiety mężczyzna nie 
zrobi. 

• 



ASZA ST L RUBRYKA ---
Prowadząc dalej stale propagowame ąrapy li

terackiej „Meduza" pragniemy donieść o jej 
przem ianowaniu na K lub Literacki Ziemi K o
sza li ńskiej, oraz o fakcie, że w dorocznym kon 
kurs ie literackim uc.wstnicy Klubu zajęli wszy
stkie poczesne miejsca . 

D rukowane dziś wiersze sq dziełem kol. Euge
niusza H ajduka, którego debiut życiowy przy
pa dł jednemu z naszych proąramów, a który zo
sta 1 u:yróżniony w konkursie Ul caloksztalt 
przedstawionych prac. 

FALOCHRON 

Kilka palików 

zielono ni e bi es k !ch 

wierzch ich nagrzany 

od pa t rzen ia w sloitce 

jak linoskoczek idę po n ich 

głuchy na t wój krzyk 

mc/osny że wa l asz 

!cez k r ęgi sq coraz dalej 

Koszalin , 1959 r 
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f:>OECt PO YORSCY 

EUGE TIUSZ H JDUK 

NAD MORZEi\1 

Pal uszkami clotknęlaś horyzont u 

nic dotykaj 

wiem że w oc?ach !1colch 

j edno oko 

skierujesz na mnie 

w któ rym jest obojętność 

przyjmowanych ofiar 

w dr ugim 

nagrzany p iasek 

kąpie l w kipiącym morzu 

i jak sl01'ica astat ni blask 

pożegnanie 

Koszalin, 1959 r. 

Najbliższą naszą premierę 

I. B. PRIESTLEY'A 

PAN INSPEKTOR 
PRZYSZEDł. 

przygotowuje 

Zespół Słupski BTD 



IG AKTOR01\l POM.\GALI 

Sufler: 
WIKTOR GÓRECKI 

Przedstawi nie prowadzi : 

KRYSTYNA SOKALSKA 

Dekoracj e: 

Stolarze : 

IGNACY WALENDOWSKI 

CZESŁAW PRUSZYŃSKI 

M alarz: 

FRANCISZEK PIĄTEK 

Modela tor: 

BOGUSŁAW SIWINSKI 

Kraw cy: 

JÓZEF KRÓL 
TERESA GRZYWIŃSKA 
HALIN A KASIEWICZ 

Perukarz: 

ZOFIA WOŻNIAK 

Brygadier sceny: 

BRONISŁAW 

Kier . Techniczny : 

J ÓZEF KARBOWIAK 

Organizator: 

DELFINA SZADKOWSKA 

Afis:z Teatru W}}daje D}}rekcja Balt}}chi !IO Te
atru Dramatł) C::mef!O im. Juliusza Słowackiego 

w Kos:zalinie 

Opracowanie i. uklad graf i cz. T . Aleksandr01vict . 

„ ' . 

Dyr kler: 
Kiero' n!k A1 t!J. tycz nu 

T. ALEKSANDROWICZ 

Kierownik Literacki 

Dr J. T. DYBOWSKI 

D -rektor 
Administracyjny 

S . BURSIEWICZ 

S E 7. O N 1959 - 19 Il 

PREMIERA 7. 11.1959 r. 
Koszalin 

Zam<)wienio 

na bilety zbiorowe 

pi zyjmują biura Teatru· 

Koszalin 458 

459 
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Slupslc 24-11 

34-i6 

oraz „ORBIS' 
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