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N. 3. 1848. 

KRAKów dnia 23 Merca. 

Bez Cenzury, przed ogłoszeniem praw o druku. 

OIWO:.SZCU:NIE. 
Ze wqtc4a , Dl tllMcJ lic ClllC nleclołt.llek 1rlyku· 

IO.. • plirwa}ch polneb iJcil -~J•h. I dniem 
......., as1-..11 , pob6r ........... podltku ko111Ump· 
cyjliego , aieni•i dopl1l7 mlejlk~ w mieSc:ie Krakowie 
to „ .-trpnych 1rlykulów u ...,DICJonf tw zowie~ 

- )111 -••je i lik: 
~ 40. J1nynf i ogrodowizny kutheftne; 
,._,.,. 43. llalo Ś"!l'ieie i IOlooc, lof'iOne , nic-
~ a-lee grsi; 

,...,.,.. 4G. ser i lwu'Óg; 
,...,.,_ 41. Jlleko ; 
Po=Jrya .ix. J1j1. 
Co llinitju.an do powmchnt'j podoje Jir wildomo.;ci. 

Kmó"· d. 211 Jlaru 184M r. 
!l.\UR\'CY Ha. DE\':11 

C. K. Kommiuan ~adworny. 

ODWIESZCznu:. 

PoWliąWIZy "ildolDOSć, ii uwoloieoic Witżniów po· 
litynoyth w Knko„·i< n1 dniu 17 tego miesiąc> wyko
une, dało po"·IKI do zło~liwcgo roult!wa.nio rozmaitych 

r.l11rw7cb "·ie;ci, C. K. IJrz.:id Cirtularny widzi 1i1· obo
lri;puym !óJl'l'i1domi1: mieub1łców Oli.r\'gu, ii !l\\O!nie

llie ,_,,.nych Wi1·inlów za wsll"·ienicm 1ir Obywateli 
llillto ilra1<ow1 w drodie łaski C. K. Riądu nast~pilo, 
pny tlĆlll Mi-llbóty Ki11ta tegoi w1panialomr;1no;.: 
...... UIAl,ią<, pneje<i wdzitcz..,,;.,~ tak ~·zorowo 1it 
..mo.aJi, ii JW. L K. Kommiaan '.\"1dworny Urabia 
Dł:Yll był 1p<>wodowo111m, odeiw~ 1w~ 1 dnia 18 b. m. 
oilrilday<' ha publicznie 1woje podzi('i;owanie. 

C. IL Unł'ł Cyr1mi1my „.,y„·1 pnelo llk!uktriców 
Olrfp 1 w llUel!Ó!no>ci WIO!kian, oby IJ'rleCZ•Jm temu 
~iu wiń<iom nic wierzyli, 1 dro8i prawnel!O 
pGnłdku. f<>1l1111e1iltw1 i powinnM<l tweicb ku Wl1dzom 
I ZwiendlDolciom nie zblculi, 1łow11111 llCIC!wie i ipc>

Ujllie tł( uchcw1„·1ii. 
lóraków dni• !IO M1rc1 1848. 

\\'1LHr:u1 Baron Xa11<i. 
C. K. Slarosta Cynulan1y. 

Z Krakotca. 
W ~Jm ollie ttiolkie roawu.H Ile '811CJ', -

wielkie uczucil, Kraennicy DMI, ltiJny IM ,._io dwa 
pneiyU w wirzltnllth, wyaedla7 na wolność. nie CJao 
nit oluują i1dnt'j niechfci ku twoim iabireaC-, llie 
tylko z 11ert1 im pneblczyli, ie lliepneli-ni i n;-. 
dzeni, w wilgotnych i nicidrowydi wjrziemilc~ ba wy· 
1luchonio Cl('llokroć jrcieli, 11t bidy w ~ 
oddał wizylr twojemu ink„·irentowi, lkl1doi41' --.e 
lbzanov•onie - a teraz poiapruzali irh ne Śniadmil, u 
jakie którego i nich sto< bylo. '.\"iech ·iedą "llVJłCJ' • 
mianowicie .\uslryacy, ja.kiego Policy ~ 1e1t1! 

We w91)'11kich mi..U1óc4ch n„tego mimlll widlć 

noj<zczersz~ chr'' ulnyll\lloi1 pon~dku i pnJl"'oiloÓci ,.. 
bliczni•j - zdonojij sir jednak pnypadki, ie pnepdniou 
radO~l; Z 00\\'0 olrzyman}'ch YiOIUO~d UWrlCI 1łotry, 

ł..lóre bardzo łatwo trunek upaja. Trzei•·OŚt~, jak .....-. 
luk rni;Jnowicie w obecn!m tusic jest DljBłó • · 
warunkiem pon~d~u. Jeden 1 n>piłych obyw1tełi -
pil ;ołniena •ustrijackiego, kn odnell słowo doś.' grube; 
z l<}1I powstała bilw11, któn'.·j tołnierz sllnnnie ullikeł. 
Obecni obywatele ze z~rołQ spoi;l.)1J.Jli na ltn czyn mepo. 
rzi}•ILu - a nawet chcieli m1pilcgo J\nLo" i:1L1 sli.artić . 

\\' ll~m si\' polr.nzujc wl;isna jego i.oM n111jwii:ct~j obunou. 
tern co !lif slJło; a uznaj~c winr w wł1snpn · -:alionł.u, 

Lilko razy go ponąJoic w Iwan udenyla i upro•·ldlił• 

do domu. WS1)'S<y obecni z poklostiem i unlesiellieta 
uwielbiali rzyn J.rakowsk.iltj omezonki, która lat dokle 
pofrła bntentwo naroJów, duchem obccocgo CIOSU br
~cc. 

Zr L••oira :lO .Varca (ictdluy 1pr1tt........,i• "°"''*" 
SICia„G) . 

llni• rn L m. I rnna powzirli>my wiadomo;.,: o Dl• 

doniu Lonstitucyi. O godlin!a I01t'j nno 1 blltonu 00.. 
Kuł<iyckieMo odcz)lnł P. DobnansLi uło<on~ ~lf<Y„ U~ 
r1 uwiera la I~ punLlów, 11 mi\•tlzy tcmi: wołno~t nWt. 
wyklad no W;icchoicy w ir•yku poł.tim, oł....Utftle 11111'
J,;w Pol1~•mi I L p. Pro;bt tr, pny n1ply.n;.c.!j -
uow~j lu~nood oclciylyw100 ti4łfc 1& do ~1 .ii 

' 

KOMEDIA 
i HISTORIA 

Tadeusz Bradecki 

Przeklęte polskie pytania. Znamy je dobrze; Panie, Pano
wie, więc raz jeszcze: czy bić się czy nie bić, i o czym dumać 
na paryskim bruku, i precz poezjo, któraś jest tyranem, 
i bądź przeklęty czerepie rubaszny; znacie to? Znamy. To 
obejrzyjcie „Wiosnę Narodów" Adolfa Nowaczyńskiego. 

Tekst podejrzany, wręcz nieprzyzwoity: szarga świętości, 

i to te najświętsze. Sztuka z „zaklętych rewirów" polskiej 
literatury. Nie wiadomo na dobrą sprawę jak ją zakwalifi
kować: bulwarowa komedia? pamflet polityczny? Taki Adol
fa Nowaczyńskiego Teatr Osobny. 

Krakowski zryw wyzwoleńczy, rok 1848. Zryw jeden 
z \\ielu w długim polskim szeregu. Jak tyle innych - nie 
mógł nie wybuchnąć. I nie mógł nie upaść. Jak tyle innych. 

Rewolucja, powstanie: pod polskim niebem rzecz zwy
czajna, nadchodzi jak pory roku, powtarza się, wraca. Upior
nawy, plemienny rytuał. Postaci i rekwizyty są niezmienne: 
szlachetni młodzieńcy z szabelkami w dłoniach, hoże dzie
woje w żałobnych sukienkach, skłócone stronnictwa i „ko
chajmy się", męczeństwo i tromtadracja, jest i „ogień we
wnętrzny" i „lawa plugawa"; znacie'! 

Zaskakuje najbardziej to, że :\'.owaczyński zobaczył dramat 
polskiej historii jako powtarzalny Spektakl właśnie, z go
towymi, ro11danymi rolami, z niezmienną fabułą - i nic ·· 
uchronnymi trupami w finale. Że to nic tragedia, nic misja, 
nie pokuta, nie wina, nie kara - ale chybiona operetka , 
ten kraj, ta historia, ci Judzie. 

„No powiedzże teraz, panie Janic Kanty, czy to rewolucja? 
czy to jakaś komedia po prostu?" 

• 
„Wiosna Narodów" wydaje się być drobiazgowo zakorze
niona w historii konkretnej, w Krakowie tamtego czasu, 
z jego na wskroś lokalnymi osobliwościami, postaciami, wy
darzeniami. A jednak nic jest wierna wypadkom histo
rycznym, przeciwnie, fakty autentyczne dowolnie przestawia 
i zmienia. To, co historycznie rzeczywiste wykorzystuje za
ledwie w sposób bardzo swobodny dla nadrzędnego celu -
dla zbudowania pełnej teatralnej fikcji, 



Jak sądzę, Nowaczyńskiego interesowała nie tyle tamta, 
konkretna wiosna krakowska 1848, ale pewien generalny 
wzór, model polskiego zrywu wolnościowego, na tamtym 
przykładzie zbudowany. Pisząc tę sztukę w 1929 roku Nowa
czyński traktuje ów modelowy polski czyn wyzwoleńczy, 

ze wszystkim co w nim nadęte, koturnowe i głupie, jako 
zjawisko nieodwołalnie przeszłe do historii. W dziesięć lat 
po cudownym odzyskaniu niepodległości, wśród „radości 

z tak nagle odzyskanego śmietnika", tamte pozy i miny wy
dają się raz na zawsze minione. „Wiosna Narodów" to jedna 
z licznych wówczas reakcji na jednostronny przerost roman
tycznego patosu w polskiej kulturze. Smiech przywraca pro
porcje, oczyszcza, uzdrawia. 

W 1929 roku z tamtej przeszłości można było się śmiać -
bo miała się ona już nigdy nie powtórzyć. W 1987 roku --.,. 
„Wiosna Narodów" wydaje się znowu sztuką współczesną. 

Jest lustrem, w którym - nieoczekiwanie - wyrażniej niż 

w „Dziadach" czy „Kordianie" dostrzec możemy nasz zbio
rowy portret własny. No właśnie. Portret to - czy kary
katura? Jacy właściwie jesteśmy dziś naprawdę? 

Polski Spektakl po ws ta n ie miał tymczasem kilka no
wych premier. Więc może, tak na wszelki wypadek, obserwu
jąc „Wiosnę Narodów" nauczymy się zawczasu naszych ról. 
Choćby po to, by móc uniknąć bezsensownego ich powtarza
nia. Choćby po to, by móc powtarzać je świadomie. 

• 
„Krakowianie! Oczy Europy skierowane są na nasze miasto!" 
Ludzie żyjący w „Cichym zakątku" nic mają pojęcia o tym, 
że żyją w „Cichym Zakątku". Losy krakowskiej Wiosny Na
rodu ważą się nic w Krakowie 'bynajmniej. „Cichy Zakątek" 
wiecznie koczuje przy torach historii, lecz rozkład jazdy 
ustalają inni. 

Bilans: 32 trupy i nowe tysiące na emigracji. Więc bić się, 

czy nie bić'? Ta nieustanna pokusa, by wreszcie zrobić coś, 

„co by od nas zależało". Le.cz co, tak naprawdę, od nas 
zależy? 

Nowaczyński analizuje Historię, lecz wkrada się do niej 
kui;hennymi schodami. Historię tworzą u niego nic mity, 
lecz zwykli - podobni do nas szarzy ludzie. Jeszcze inaczej: 
świętą narodową mitologię usiłuje :'llowaczyński na powrót 
sprowadzić do życiowego )\onkretu. I tak Gustaw-Konrad 
wcieli się u niego w jakiegoś aktorzyn~. marzącego o karie
rze, Matka Połka - w egzaltowaną nieco oberżystkę. Czy 
po to tylko, by ze świętości drwi<: ·! Nic sądzę. Raczej po to, 

by Przypomnieć nam, skłonnym do wzlotów na Mont Blanc, 
że Historia to my - zwyczajni i mali, a tamto to tylko Lite-

. ratura. Postaci p o I s k i e g o s pe k t a k I u cierpią na chro
niczną niezdolność rozróżniania prawdy od fikcji, historii 
od literatury. Więc nim znów nasi ruszą w bój bez broni, 
niech Przynajmniej odłożą parasole udające karabiny. 

• 
Tak, to pra;wda, Gombrowicz wyraził to wszystko trafniej 
i piękniej, i mądncj; gdzież Nowaczyńskiemu do wyżyn 

Gombrowicza'? 

Więc nie grać „Wiosny Narodów"'? I porzucić tak niezwykły 
kawałek teatru w imię polonistyczn)'Ch prdcrcncji'? Nie
wian·godny sceniczny nerw Nowaczyńskiego każe wybaczyć 
mu wszystkie dłużyzny, tanie chwyt}· czy niezgodności histo
ryczne. Poza wszelką uczoną analizą ta sztuka to pyszna 
komedia, to sprawdzony, efrktown}' teatr. 

A jechał cię sęk, profesorze Pimko, Teatr wierzę -:-
„\\' iosny Narodów" wyrzec się nic może . 

• 
„\\'esolych epizodów b}· ło już dość. Jak w teatrze. Jesteśmy 
postaciami z historii i musimy działać poważnie." 

W „\'\' iośnic Narodów" sł}· chać, pod komediowo-wodewi
lowym kostiumem, jak najbardziej poważne pytanie o sens 
historii, tej polskiej, pytanie o Los. Pytanie, gdzie sens, 
skoro wszystko w niwecz się 'obraca. Skoro nas'.lc najszla
chetniejsze porywy i najpoclk.isze pobudki zr(m·nują się 

nagle w Historii. Skoro nie jest to później ważne, co ważne 
było teraz, i później ważne ksi 'lazwyczaj to, co teraz było 
nieistotne. Gram)'. proszę państwa, i:ramy w podejrzanej ko
medii - a tu się nagle okazuj(-, że to b~· ła Historia. Lub 
inaczej: tworzymy historię, cit:rpimY, ginil'my w Historii, 
aż w Historii - a tu się okazuje, że to tylko komedia. 
Ujrzana z tej perspektyw}· „Wiosna · Narodów" z komedii 
histor)·cznej zmienia się w k om l' d i ę h isto r i i. 

A, pytając bardziej serio, w jakiej właściwie konwencji 
toczy się nasza historia '? W jakil'j s:ducl' gramy'? Czy dobrze 
się skończy"? 



WIOSNA LUDÓW 
w KRAKOWIE 

Janina Bieniarzówna 

Wiadomości o ruchach rewolucyjnych w Europie z począt
kiem 1848 r. wcześnie dotarły do Krakowa, wywołując zro
ZU'lliałe podniecenie ludności polski<'j a niepokój Austriaków 
okupujących miasto od 18~6 r. i żyjąc)· ch stale pod gro:i:bą 
wybuchu polskiego powstania. Dopiero przewrót w Wiedniu, 
usunięcie znienawidzonego MeUernich_a, będącego symbolem 
reakcyjnego systemu rządzenia, wywołał w Krakowie spon
taniczną reakcję. Wiadomość o tych wypadkach prz)·szla tu 
16 marca; 17 marca dowiedŻ.iano się o ogłoszeniu przez ce

sarza liberalnych koncesji. 
Pierwszym odruchem ludności b}·lo domaganie się uwol

nienia więźniów politycznych. Tłumy zl"braly się okolo 
aresztów: u św. Michała, w klasztorze Bernardynów, u Do
minikanów. Delegacja obywakli zwróc·il<1. się do komis<1.rza 
Deyma, prosząc o wypuszczeni(' n<l wolność ofiar systemu, 
który już przestał istnieć. Deym, po krótkim wahaniu, wa
runkowo wyraził zgodę. Około 90 osób opuściło więziruia 

krakowskie; ,co stało się okazją do wiC"lkieh patriot~-c:mych 

demonstracji. Wydana · 20 marea ogólna amnestia. cesarska 
potwierdziła. warunkowy akt Ueyma, darowując resztę kary 
obwinionym o zdradę główną i zamieszanie spokoju publicz
nego. Zaczęli wracać takżr do Krakowa byli wię:i:niowic 

Kufstcinu i Spielbergu, radośnie witani na dworcu kolejo· 
wym przez mieszkańców miasta . 

Spokojny i poważny Kraków zaczął tętnić Życiem. Rl·nek 
i ulice Sródmicścia pełne były ludzi udzielających sobie 
wzajemnie najnowszych wiadomości. Wydarzenia polityc·Lnt• 
pasjonowały wszystkich. Mówiono o Polsce, o jej bliskim 
wskrzeszeniu, o sympatiach dla ni('j lucli1w Europy, winząc, 
że każdy dzień i każda gochina przybliżają moment wyzwo
lenia, Prysły nastroje nil~chęci w stosunku do Austriaków, 
a wiedeńczycy zaczęli się cieszyć pows·Lcchn<l, sympatią. 

Uniwersytet Jagielloński nil' pozostał na uboczu rozg-r~· wa.

jących się wydarzeń. Na wiclkim wiecu sludentiiw 17 marca 
domagano się utworzenia gwardii narodowej z udziall'm 
młodzieży akademickiej, wprowadzeni~ języka polskiego ja
ko . wykładowego, spolszczenia urzędów. 

Projekt gwardii narodowej zyskał aprobatę krakowskich 
sfer posiadających, uważano ją bowiem za gwarantkę wol-

n ości i rządów konstytucy jnycb, a równocześnie za osłonę 

przed ewentualnym wrzeniem ulicy. Władze austriackie ro
biły jednak trudności. Obawiano się dania Polakom broni 
do ręki, zwłaszcza broni palnej. 

Pod względem politycznym duże znaczenie miało zorgani
zowanie Komitetu Obywatelskieg-o jako organu pośrcdnicz'\
cego między społeczeństwem a rządem. W Komitecie zasiedli 
głównie przedstawiciele mieszczaństwa, udział zicmian był 

skromny. Ludność żydowską rcprczcntowal rabin Ber Mei
sels, znany ze swych demokratycznych sympatii. 

Komitet zadecydował o udziale krakowian w dclega.eji wy
słanej do Wiednia przez „Galicjan" ze Lwowa. Z wysuwa
nych postulatów najważniejsze były żądania nadania wszel
kich instytucji narodowych przy własnej administracji kra
jowej pod protekcją Austrii, a także zatwierdzenia wybra
nego Komitetu Narodowego- i przyznania mu prawa zniesie
nia pańszczyzny i udzielenia chłopom własności gruntowej_ 

Petycja nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Adres 
został oddany ministrom „do urzędowego załatwienia.". 

Władze austriackie w Krakowie bezskutecznie starały się 

opanować wzmagające się nastroje rewolucyjne, spotęgowa
ne przyjazdem z Zachodu dużej grupy cmiKrantów. Byli 
wśród nich dawni członkowie Stowarzyszenia Ludu Polskie
go, przedstawiciele Towarzystwa Demokratycznego, wrócili 
wygnańcy - uczestnicy powstania. 1846 r. 

Pod presją opinii społecznej starosta Krieg zgodził się na 
przemianowanie Komitetu Obywatelskiego na Narodowy, pod 
warunkiem, że jego obrady będą jawne, że nie dozwoli na 
żadne kluby i podburzające deklaracje, ie czuwać będzie 

nad spokojem i bezpieczeństwem miasta. 
Mimo pozorów jedności, w łonie Komitetu o zwiększonej 

liczbie członków, istniały wyra.żne rozdźwięki między przy
byłymi z emigracji „wersalczykami" a przedstawicielami 
miejscowego społeczeństwa., którzy nie chcieli widzieć w nich 
przywódców narodu. Obawiano się bowiem dążeń przewro
towych i doprowadzenia do zaburzeń antyaustriackich. Nie 
było zwłaszcza zgody w sprawie chłopskiej. Miejscowi oeią-

IJ'ralr6to 11 Kwittnia. Dzis pned południem podług 
danej obietnicy Dr. Trentowski miał mowe w Amfiteatrze 
Nowodworskim przepełnionym słucborzan:i; przy pierw
szej sposobności domy jej treść. co lubo nie ~oie ~y~ 
wiernym jej obrazem, dopóki jednak stcnogrufow miec 
nie będziemy, trzeba tylko pamięci główniejsze powierzać 
zarysy. 



„STKZELECKI PAKK" NA LUBICZU 



gali się z natychmiastową akcją i dopiero 19 kwi!'tnia wła
ściciele ziemscy zdecydowali się na uwłaszczenie i to za 
pełnym odszkodowaniem . .Jak wiadomo jednak, gubernator 
Galicji Stadion, chcąc wytrącić inicjatywę z rąk społ!'czcń
stwa polskiego ogłosił sam, że z rozkazu Cl'sarza pańszczyzna 
w Galicji zostanie zniesiona z dniem 15 maja „za wynagro
dzeniem w swoim czasie wymierzyć się mającym na koszt 
rządu". Faktycznie w parę h•godni później ogłoszono już 

formalnie patent cesarski o zniesieniu pańszczyzny z fałszy
wą datą 17 kwietnia. W ten sposób na długie lata utrwaliło 
się wśród chłopów galicyjskich przekonanie o łaskawości 

cesarza. 
Tymczasem działacze emigracyjni usadowieni w Komitecie 

:'Ila.rodowym· przygotowywali się energicznie do ogólnopoł

skicg·a powstania. Przybysze z Francji szerzyli agitację o sil
nym zabarwieniu społecznym, zaznajamiając lud z wypad
kami paryskimi. Stosunki pomiędzy austriacką biurokracją, 

wojskiem i miejscowym społeczeństwem uległy zaostrzeniu. 
Kiedy starosta Kricg zakazał wyrobu broni tj. kos i pik 
przeznaczonej dla Gwardii Sarodowej i przeciwstawił się 

wpuszczeniu do Galicji nowej grupy wychodźców 25 kwiet
nia doszło do masowej demonstracji. Posłuch zyskali zwła
szcza. mówcy radykalni, wśród których najbardziej gwalto\\'
nic występował aktor Thomain. Tłum zdemolował biuro 
starosty i wymusi] na Kriegu cofnięcie zarządzenia w spra
wie emi!;"rantów. 

Przybyli do Krakowa na dniu 12 b. m. wieczornym po
ciqgimi kolei żelaznłj, uwolnieni wi~iniowie z Kuflleinu. 

Kasp. Cięglcwicz badany lat 2, skazany na 20 odsiedział 7 V• 
llfichal Giersza „ 3, IO 1'/, 
Ludwik Kępi1'1ski „ „ 3, IO 7 'f, 
Mare. Kropiw11irki „ „ 3, 12 7 1(, 

Stan. Marl'nowski „ „ 3, 12 7 1/, 
Stcfon l\fulkowski „ „ 3, „ 15 7 1/, 

Fortunat Stad11ic~i „ „ 3, 15 7 'f, 
Ksiądz Józef Leopold Kmictowi'cz badany 19 miesircy, 
skazany na śmierc, ułaskawiony na lat 20, odsiedział mie
siecy 7. - Leopold Białkowski badany lat blisko -ł, ska
znny na 15, odsiedział 12, pozostał w Wiedniu i tedy 
póiui~j pnejci.di.ać będzie. - Józef Zaliwski badany lat 
pneszlo 3, skazo ny na śmierc, ułaskawiony na lat 20, 
wniedział 12, zosl.11 w Wiedniu i wyjeidi.a do rodziny 
d~ Franc)'i nie mogąc w krajach Austryackich zamieszkiwać. 

Oprócz pnejcidi.njących tędy więi_~iów z Berni!. a 
w N. 6 i 7 wymienionych, pl'l)b)'li tu nad. 8 b. m. Kui
mien Wolski i Aleka. Pawlikowski. 

oeU• 

26 kwietnia Kraków stał się widownią rozruchów. Kiedy 
Austriacy zaczęli rekwirować broń wyrabianą dla gwardii 
narodowej w kuźni Miillera na Stradomiu, doszło do zajść 
między zgromadzonym na ulicy tłumem a źołnierzami za
bierającymi ową „białą broń". Wojsko dało salwę, nic ra
niąc jednak nikogo. Z Wawelu odezwały się strzały armat
nie. Oddziały piechoty austriackiej ruszyły w stronę Rynku. 
Widząc ruchy wojska, lud rzucił się do stawiania barykad 
i podjął nierówną walkę. Po krótkiej strzelaninie, wojsko 
wycofało się na \Vawcl, skąd rozpoczęto dwugodzinne bom
bardowanie miasta. Ludność w popłochu zbiegała do piwnic, 
inni gasili rozszerzające się pożary. Szczęśliwie dla Krakowa 
obfity wiosenny deszcz zlikwidował ogień. 

Komitet, nie chcąc narazić miasta na zniszczenie, wysłał 
delegację na Wawel. Warunki kapitulacji były bardzo uciąż
liwe: rozwiązanie Komitetu, oczyszczenie gwardii z elemen
tów niepewnych, wynagrodzenie szkód i strat, złożenie bro
ni, qpuszczenie miasta przez emigrantów. Przyrzeczono nato
miast amnestię dla uczestników zajść w dniach 25 i 26 
kwietnia. 

Tak zakończyły się w Krakowie dwa burzliwe dni, poprze
dzone kilkoma tygodniami marzeń o wolności. Uroczysty 
pogrzeb ofiar bombardowania i walk ulicznych, który odbył 
się 29 kwietnia, stal się podniosłą manifestacją patriotycz
nych uczuć wszystkich warstw i wyznań. 

W mieście zapanowały znowu rządy wojskowe i rozpano
szyła się reakcja. Wydano ostre zarządzenia kładące tamę 

bujnemu życiu politycznemu. Pierwsza grupa emigrantów 
opuściła Kraków 27 kwietnia, za nią poszły dalsze. Wyje
chała też większość Komitetu Narodowego, częściowo na 
znak protestu, częściowo z konieczności. 

_„_ 
Podgóru 20 K!Oitllłia. Postrach panujący wczorajszej 

nocy w Krakowie bez porównania wiekszy jeszcze ruch 
lulaj wywołał: nakazano mieszkańcom być gotowymi 
kai.dl-j chwili i uzbroić sie w co tylko klo ma pod ręką, 
a zarazem zakazano świecenia w oknach. Zatoczono ar
mat~ przed most, inne konsygnowano w koszarach, pry
watne ko11ic zaj~lo na przypadek potrzeby, i - na tern 
koniec. Ale co to wszystko znaczy?. „. 



O ADOLFIE 
NOWACZYNSKI 

Tomasz Weiss 

Adolf Nowaczyński to pisarz i publicysta, którego działal

ność była .Przedmiotem ostrych kontrowersji przez ponad 
czterdzieści lat - poczynając od debiutu, PO rok 1939 (No
waczyński zmarł w Warszawie w roku 194<1). 
Urodził się w 1876 roku w Podgórzu, wtedy jeszcze samo

dzielnym mieście leżącym obok Krakowa, jako dziecko 
Antonieg~ Nowaczyńskiego i Ludwiki z Kornbergcrów. Ze 
strony matki rodzina legitymowała się starą mieszczańsko

-urzędniczą tradycją. Niezbyt pilny Adolf, często zmieniając 
gimnazja a nawet miejscowości, w których się uczył, zdał 

ostatecznie maturę „u Sw. Jacka" i podjął studia na Wy
dziale Filozoficznym UJ, które kontynuował w Monachium. 
Jednakże prawdziwe jego zainteresowania wiązały się od 
początku z literaturą i środowiskiem literackim Krakowa. 
A były to czasy burzliwe i brzemienne w wydarzenia, łata 

modernistycznej rewolucji, której od jesieni 1898 przewo
dził w Krakowie powołany na stanowisko redaktora. „Życia" 
Stanisław Przybyszewski. Nowaczyński uważał siebie za 
jednego z inicjatorów sprowadzenia. Przybyszewskiego z Nie
miec do Krakowa i był aktywnym członkiem licznego orsza
ku wielbicieli „genialnego Polaka" vel „smutnego szatana". 
Już debiut Nowaczyńskiego w „Życiu" w sposób wyrazisty 
określił charakter jego przyszłego pisarstwa, odznaczającego 
się polemiczną agresywnością, 'skłonnością do satyrycznych 
ataków nie pozbawionych akcentów personalnych, paszkwi
lanckich. Niespokojny duch, który prowokował go nieustan
nie do gwałtownych protestów przeciwko wszystkiemu, co 
go raziło, z czym się nie zgadzał, stał się prz:rczyną skandalu: 
publiczna aprobata Adolfa dla zabójcy cesarzowej Elżbiety 

skończyła się szczęśliwie tylko koniecznością opuszczenia 
na jakiś czas kraju. Skandal był jednak także powodem 
zerwania z rodziną, uznaną przez Nowaczyńskiego za fili
sterską, mieszczańską., pewnie oportunistyczną. i nic rozu
mieją.cą ideałów wyznawanych przez młodego cygana. Za
czął się posługiwać przydomkiem Neuwer~. który mia.I świad
czyć, że on jest tym nowym Nowaczyńskim, który wyznaje 
inne niż jego rodzina zasady i opowiada się za innymi war
ło6ciami. 

Istotnie, Nowaczyński-satyryk stal się prawdziwym „bi
czem bożym" dla galicyjskiej biurokracji i mieszczaństwa. 

Tępił anachroniczny układ stosunków społecznych w Galicji 
polegający na ekonomicznej i polit)·cznej przewadze zie
miaństwa. Ubolewał nad marazmem gospodarczym, nad 
ciemnotą chłopa i nędzą galicyjskiej inteligeneji. W biuro
kracji dostrzegał groźbę dla postaw politycznych i aktyw
ności patriotycznej społeczeństwa zaboru austriackiego. Nie
pokoił go znaczny wpływ kleru popierającego stronnictwo 
stańczyków. Twierdził, że Galicja izoluje się (i celowo jest 
izolowana) od wszelkich wpływów idt•owych, naukowych , 
ekonomicznych i innych, które mogłyby stać się zaczątkiem 

fermentu umysłowego, że kraj pozostaje poci zgubną presją 

fałszywych autorytetów miejscowych, (prowincjonalnych\ 
wielkości. Był entuzjastą nowoczesnych odkryć naukowych, 
przeczył powszechnemu wtedy twierdzeniu o „bankructwil' 
wiedzy. Kwestionował pretensje Krakowa do roli „polskich 
Alen". W swoich wystąpieniach eksponował postawę racjo
nalisty i pragmatyka. Wywodził ją z tradycji oświeceniowych 
i pozytywistycznych. Szukał dla przeciwstawienia niepoko
jąCl'm go tendencjom impulsów w . prz}'kladzic rzetelności, 

pomysłowości, odpowiedzialności społeczeństwa Wielkopol
ski, kazał się uczyć Polakom dobrej gospodarki u Czechów, 
stworzył nawet wzorzl'C amerykańskiego byznesmana. jako 
pozytywnego bohakra »Nowych Alen« . 

SprG,...ulaRil J ło11<trhl 11<1 HpOMOUllU tolfiM6w ,_. ,,_ 
11111111ordw dmo 29 11,.,..,. r. & • .,..,,., , 

91 biloluw rozpnedanycb pne1 uproszone da
my 

Rwie l.lO biletów 
Osólny przychód 

Z reso zapłacono Towanyslwu Dobr. po gr. ~ od 
241 biletów 

Koszta oświetlenia, najmu sali, obsługi, muzyki 
Wsparcie pnez sam1ch amatorów udzielone . 

Ogólny rozchód 
K.omitclowi dortczono . 
Z lej kwoty udzielono do dziś dnia zapomop 
Następnie donosi Komitet, ie Obywalele pnedmieś<ia 
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Klepan zloiyli . l!O 
Duchowny turejszy rodem Czech nadesłał 11.omiretowi 100 

z na5tcpującym wierszem: 
·Cierpiącym synom Lecha 
•Wiemy syn Czecha. 

Oby len czyn szfache!nJ znalazł naśladowców w zami„blych 
ta Cudzozicmcoch. bo jakkolwiek pierwszej i gwaltowaij polnebie 
naszych m~czenników przyszło si~ w pomoc; przecid wiele jeszcze 
do czynienia poz0$laje. 

li.raków d. 3 Kwietni• 1848 r. J. F. 



Rozdawał ciosy na prawo i na lewo, często na oślep, gdyż 
trudno w wielu wypadkach dociec konsekwencji w jego 
sympati~ch i antypatiach. Temperament satyryczny, żywio
łowa potrzeba prowokowania, podważania autorytetów, kwe
stionowania uznanych prawd, konwencji, potrzeba odbrą

zawiania przejawiały się we wszystkim, co pisał i o czym 
pisał. A uprawiał dramat i epikę, krytykę literacką i publi
cystykę, tworzył piosenki kabaretowe i fraszki wierszem 
oraz prozą, jest autorem satyo·cznych at'oryzmów i satyrycz
nych poematów. Zaczepność, złośliwość, autorytatywność 

czy wręcz „bcsserwiserstwo", skłonność do paszkwilu, satyra 
niesprawiedliwa, obraźliwa, personalna tłumacząca się czę

sto bardziej osobistą antypatią niż obiektywnymi racjami, 
zaciekłość w atakowaniu rzekomych przeciwników czy też 

łudzi reprezentujących po prostu inne poglądy, nie przy
sparzały Nowaczyńskiemu zwolennikó\v, tym bardziej, że za
czął także wyznawać i propagować poglądy trudne do akcep
tacji: bezkrytyczn}' antysemityzm i agresywną postawę na
cjonalistyczną. \Vielu raził także i odstręczał język Nowaczyń
skiego, początkowo odznaczający się autentyczną wynalaz
czością, z czasem coraz bardziej szablonowy: te same powta
rzające się schematy znane z wcześniejszych utworów saty
ryka, polegające głównie na piętrzeniu synonimów, jakby 
autor ich sądził, że o precyzji określenia decyduje ilość, nie 
jakość słów. Nowaczyński epatował czytelników istotnie nie
zwykłą umiejętnością kojarzenia znaczeń rzeczywistych i po
zornych, czasem wynikających tylko z p6dobieństwa fone
tycznego słów, produkował liczne kalambury i dowcipy języ
ko\ve, bawił się z wielką umiejętnością naśladowaniem ję

zyka różnych środowisk zawodowych (szczególnie urzędni

czych), a także celnie naśladował volapiick typowy dla gali
cyjskiej biurokracji, mieszającej kiepski język polski z nie
mieckim lub czeskim. Próbował nawet, z go.-szym skutkiem 
naśladować staropolszczyznę. 

Racjonalista i pragmatyk bardzo wcześnie odsunął się od 
Przybyszewskiego i od jego ideowych zwolenników. Stal się 
również jednym z zawziętych przeciwników kultu roman
tyzmu uprawianego w galicyjskich szkołach, ale także sta
nowiącego dla widu przedstawicieli literatury Młodej Pol
i;ki żywą ideową tradycję. Ideologię romantyczną uważał za 
szkodliwą, bo lekceważącą realia, a równocześnie utwier
dzającą społec:i:cństwo polskie w złudnym przekonaniu 
o szczególnej misji i należnej nagrod2ie - cudzie. 

Twórczość literacką traktował instra mcntalnie. Uważał, że 
litccatura powinna wychować społcczcńshvo pre:i:cntując iJee 

CZ)' leż kreując postaci stanowiące wzory godne naślado

wania. Ze wzg-lędu na dydaktyczne walory cenił szczcgółnir 
satyrę i dramat, zaś .iako autor dramatyczny upodobał sobir 
tematykę histon· t·zną. :-.;a przc>szłość patrzył najczęściej 

oczyma satyryka , g.d)·ż taka optyka pozwalala mu dostrzec, 
jak pisał: .. ( ... ) niejako odwrotną stronę kobierca hcroiczno
-tragicznych dziejów, (a więc obraz) zaprzccza ,iący mocno 
m csjanistycznl'mu pochlebstwu romantyków, jakoby Polska 
była Chr)·stusem ludów ( ... )". 
U bolewając nad poziom!'m produkcji dramatycznej w Pol

sce wiek u XIX pisał , że poza Polską rośnie i odbija się w li
teraturze nu·h „wzmagania uczuć na('jonałny ch , a co za tym 
idzi!' - tęsknota za dramatem bohalnskim, his torycznyrn" . 
l!wa:lal, że dramat historyczny powinien sięgnąć do dziejów 
narodowych po to , by dać obraz przt•szłośei „o nowym kolo
ry cie, nowym światłocieniu". 
Najwyżej <'cni! dramaturgię \Vyspiańs!<icgo, sam jednak 

nigdy nie umiał wznieść się w swoich dramatach hislor)'cz
n)·ch na ten poziom uogólnień historiozoficznych, jaki mu 
imponował i jakiego zapewne pragnął. Przeszkadz.ał w tym 
:-.;owac· zyński1•mu znowu kmperament satyryka - paszkwi
lanta. Propa gują c w sw)«'h h istorn·znych dramata1~h pra
gmatyzm, korygując fałszy we poglądy na ri1żnc epizody na
szych dziejów, odbrązawiając posta.ci, które obrosły, jego 
zdani em, w fal s zywą legendę, stworzy! liczne kroniki histo
rycznc i ~istouczne komedie, wśród których największą po
pularnością cieszył s ię »Fryderyk Wiciki« (1910), »Car Sam o
zwaniec« (1908) i inne (np. »Smocze gniazdo« 1905, »Pułaski 

w Ameryce« 1917, »Komcndant Paryża« 1926, »Cezar i czlo
wick « 19:n, » Starościc ukarany«, »Mikołaj Rej w Babinie«,) 
ale ani jeden dramat ciężarem gatunkowym problematyki 
nic dorównywał temu ideałowi, który teoretycznie p os tulo
wał. 

His torycy literatury na ogól zgodnie przyznają, że w swoje 
utwory wprow:idzał Nowaczyński efektowne postaci, .że 

barwnie przedstawiał grupy ludzki!', że świctni c rozumiał 

dramaturgię ścit• rania sic: ludzkich inlerl's1·1w. Tę ostatnią 

ROZ.llAITOSCI. 
Ruchy i wzburzenia Wibuchają we wszystkirh kra

jach Europy, a . zczeg„>lniej na ł onie rządów monarchi
cznych. Jcdcu jest tylko punkt w którym rcf(t;larn y po
~;idck rzeczy nie zmienit si1· wcal e : dowiadujemy si c ie 
\~go L. m. kn'>iowa Wiktori·a powita ksi cż ni cz k 1• po1ll11~ 
~Wego ZW~TZJj U , (Chari \ olri). 



właściwość autora »Fryderyka Wielkiego« szczególnie uwy
puklał J. Krzyżanowski twierdząc równocześnie, że brako
wało Nowaczyńskiemu zmysłu psychologicznego, natomiast 
miał niewątpliwie rozwinięty zmysł socjologiczny. Dosko
nale także potrafił charakteryzować obyczajowe tło histo
ryczn.ych wydarzeń, które go ciekawiły. 

Nic trudno wskazać braki i błędy w konstrukcji drama
tów Nowaczyńskiego, Te błędy to niejednolite, nierówne na
pięcie dramatyczne, wspomniany niedowład charakterystyk 
psychologicznych, wreszcie rozwlekłość, wynikająca ze skłon
ności do zbytecznego gadulstwa, jakby upajania się gadul
stwem. Dramaty Nowaczyńskiego były zawsze dla reżyse

rów problemem: aby je wystawić na scenie, należało doko
nywać zasadnicz~·ch cięć, eliminacji, oczyszczać i uwyraźniać 
poszczególne wątki gubiące się w wielosłowiu. 

cn;ść URZĘDOWA. 
OBWIESZCzf:'1E. 

Dla zabezpieczenia wszelkiego rodzaju kollizyom, mo
gącym sie wyrodzić z nieupowoinionego formowania sie 
oddziałów ochotników wojskowych, na zasadzie rozporzą
dzenia P. lUinislra Spraw Wcwnrtrwych z dnia ti b. m. 
:S. 4(1.ł wsze!ki werbuncli bez zezwolenia Rządu zakaza
nym zostaje. 

Kraków d. 21 Kwietnia 1848 r. 
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PREMIERA 
7 lutego 

DIARIUSZ 
1987 roku STAR,EGO TEATRU. 

W STRONĘ IIISTORII 

Napisana w 1929 roku „Wiosna Naro
dów" wystawiona była dotychczas tyl
ko dwukrotnie. Paradoksem zdaje się 
być fakt, że ta swoiście krakowska 
sztuka nigdy w Krakowie nic była gra
na , choć właśnie tu mogłaby znaleźć 
najwdzięczniejszych widzów. Jej pra
premiera odbyła się 28 sierpnia 1929 ro
ku w warszawskim Teatrze Narodo
wym, a w kilka miesięcy później, 
24 października miała swoje drugie wy
stawienie w Teatrze Polskim w Pozna
niu. W obu przypadkach reżyserzy sta
nęli przed koniecznością skrócenia lite
rackiego tekstu, gdyż wierna realizacja 
wystawiłaby wytrzymałość widza na 
ryzykowną próbę. Starano się przy tym 
o zachowanie konsh::ukcyjnej jedności. 
Niestety, w warszawskim przedstawie
niu (wyreżyserowanym przez Emila 
Chaberskiego), wedle słów recenzenta, 
„reżyseria szukając w skrócie nowej 
treści zmieniła zasadniczo niektóre wa
lory. Koncepista Nedostal jest zabaw
ny, ale nie potrzebuje być krctynicz
nym. W zebraniu »ojczyźniaków« ocze
kujemy podwójnego spojrzenia autora; 
zamiast tego pokazano nam tromtadra
cję wrzaskliwego tłumu. A już ostatni 
akt odtwarzano bez żadnego planu, 
a reżyser nie wiązał ani korygował po
szczególnych poczynań". Największą 
trudność zarówno reżyserowi jak i ak
torom sprawiło ukazanie tak charak
terystycznej dla Nowaczyńskiego dwoi
stości widzenia zdarzeil i ludzi. Owego 
nieustannego oscylowania między pa
tosem a szyderstwem, ironią a współ
czuciem, marnosc1ą a wielkością, które 
śmiesząc obnaża nie zawsze radosną 
rzeczywistość. 

Mimo tych niedoskonałości przedsta
wienie warszawskie, grane 55 razy, 
było frekwencyjnym sukcesem, prze
de wszystkim dzięki doskonałym krea
cjom aktorskim. Artyści - jak pisał 
J. Lorentowicz - grali z zapałem, choć 
wpadającym tu i ówdzie w przesadę. 
„Na czoło wysunął się Solski, jako sta
rosta Krieg ( ... ). Artysta znakomicie 
wszedł w skórę austriackiego satrapy, 
uwypuklił przepysznie jego przewrot
ność i nikczemność, ani na chwilę nie 
zapominając, że ma do czynienia z fi
gurą małą, zarówno w przejawach bru
talności, jak w chwilach strachu. Mo
ment rozweselający wprowadził Wę
grzyn swą charakterystyką Nedostala. 
Była to charakterystyka niezwykle ja
skrawa, a postać arcykomiczna; zarów
no maska do ka rykatury doprowadzona 
jak ruchy wszystkie. Ale nie był to Ne
dostal komedii Nowaczyńskiego, postać 
zabawna, ale celowo sympatyczna 
i szlachetna. P. Ćwiklińska nic otrzy
mała, niestety, pełni dialogów maman 
Liedermeyer. To co dała świadczy raz 
jeszcze o jej znakomitym poczuciu sty
lu i jej swobodnym tworzeniu typów 
coraz to nowych". Trudno więc już dziś 
dociec co bardziej przyciągało publicz
ność warszawską -- gra doborowego 
zespołu aktorskiego, czy też może ra
dość oglądania nieudolnych Krakusów 
psujących właśnie kolejną narodową 
szansę. 

Kronikarz poznańskiego przedstawic
wienia „Wiosny Narodów" S. Papee 
(wówczas eks-krakowianin) w swoim 
opisie spektaklu raz po raz porzuca ton 
zawodowego krytyka, by przywdziać 
postać „sprawiedliwego" obrońcy Kra
kowa. „Za świeże są jeszcze walki o wol
ność, zbyt krótko cieszymy się odzy
skaną Niepodległością, żeby paszkwil 
na Kraków walczący o Polskę mógł 
u rozsądnych, bezstronnych obywateli 
spotkać się z uznaniem i oklaskiem. No
waczyńskiemu nie dziwimy się. Nie-

nawiść jego do Krakowa jest znana od 
dawna. Czemu jednak Poznań, miasto 
patriotyczne, mające kult dla bojowni
ków o wolność ma się koniecznie kar
mić jadem nienawiści Nowaczyńskiego 
do Krakowa?! ( ... ) A więc ta płaska, 
przykra błazenada, ci ludzie głupi, 
śmieszni, spodleni, to czasy Wiosny Na
rodów, to Krakowianie pragnący się wy
zwolić? Nowaczyński dostrzega w Kra
kowie samych tylko szubrawców, pół
główków, kreatury czarnożółte,' między-

. narodowych »mieszańców« naiwnie 
wyrażających swą miłość do przybra
nej ojczyzny; z rozkoszą ośmiesza 
Gwardię Obywatelską, Komitet Naro
dowy, Wszechnicę Jagiellońską; z po
rywu wolnościowego robi z pasją cyrk 
i głupią hecę". 

Mimo tak bezceremonialnego ataku 
na autora, recenzent pisze o teatralnym 
sukcesie widowiska. Ale - według nie
go - „laurem zdobytym musi jednak 
Nowaczyński obdarzyć reżysera: Stani
sławę Wysocką", która z tego „rozwle
kłego" tekstu wykroiła cztery imponu
jące teatralnie obrazy, oraz aktorów 
którzy zyskali dobrą sposobność d~ 
„wybornego popisu". 

MUZEUM STAREGO TEATRU 

• 
21 listopada otwarta została trzecia z kolei 
monograficzna wystawa, poświęcona tym ra
zem dyrektorowi, reżyserowi naszego Teatru 
Władysławowi Krzemińskiemu, z okazji dwu
dziestej rocznicy jego śmłerci. Na wystawie 
zgromadzono fotografie, afisze, programy, 
projekty scenograficzne, kostiumy teatralne 
bogatą korespondencję i i

0

nne dokument; 
obrazujące całokształt działalności artystycz
ne;. tego twórcy. Rodzinne pamiątki udostę
pniła wdowa po Władysławie Krzemińskim, 
aktorka Starego Teatru, Zofia Niwińska. 

• 
22 listopada w piwnicach Starego Teatru przy 
ul. Jagiellońskiej 5 odbyło się spotkanie po
święcone Władysławowi Krzemińskiemu. Ar
tystę wspominali jego współpracownicy, przy
jaciele i uczniowie. Wspomnienia poprzedziły 
referaty wygłoszone przez Kazimierza Nowa
ckiego, Józefa Opalskiego i. Emila Orzechow
skiego. 

• 
18 grudnia w Muzeum Narodowym w Gdań
sku otwarta została wystawa poświęcona 

twórczości teatralnej Andrzeja Wajdy
1 

prze
niesiona z naszego Muzeum. 

PODROZESTAREGOTEATRU 

• 
Od 18 do 23 listopada w sali teatralnej Pol
skiego Ośrodka Kultury w Londynie prezen-' 
towany był spektakl „Kontrabasista". 

• 
7 i 8 grudnia spektakl „Trzecia pierś" ucze
stniczył w Bydgoskich Spotkaniach Teatral
nych. Przedstawienie grane było w ciągu 

dwóch dni cztery razy i obejrzało go około 
1000 widzów. Na macierzystej scenie w Piw
nicy „Przy Sławkowskiej 14" jednorazowo 
spektakl może oglądnąć około 80 w'idzów. 

14 i 15 grudnia w Państwowym Domu Kul
tury „Zagłębie" prezentowana była „Zemsta". 
Był to już czwarty z kolei spektakl (wcze
śniej „Noc listopadowa" 1983, „Z życia glist" 
1984, „Zbrodnia i kara" 1984) r;>okazany przez 
Stary Teatr w Dąbrowie Górniczej. 

• 
2 stycznia w Filharmonii Rzeszowskiej od
były się dwa spektakle „Kontrabasisty". 

SPOZA AFISZA 

• 
4 listopada rozpoczęły si<; próby sztuki 
G. Mamlina „Dzwony" w reżyserii ze sce
nografią Stanisława Nosowicza. 

• 
6, 7 i 8 grudnia na scenie Star~go Teatru wy
stępował Polski Teatr Tańca - Balet Poznań
ski ze spektaklami: „Nagłe zastępstwo", „Le
genda", „Wodnica" i „Dziwożony". 

• 
19 grudnia rozpoczęły s;ę próby „Straży po
rządkowej" T. Różewi0za w reżyserii Jerzego 
Jarockiego, ze scenografią Jerzego Juka-Ko
warskiego i muzyką Krz:•sztofa Knittla. 

• 
29, 30 i 31 grudnia w studio Telewizji Kra
kowskiej oraz 2 stycznia w plenerze odbyła 
sic; telewizyjna r ealizacja spektaklu „Zbrod
nia i kara" w reżyserii A. Wajdy, ze sceno
grafią K. Zachwatowicz. 

• 
6 stycznia rozpoczęły się próby „Pamiętnika 
uwodziciela" wg S. A. Kierkegaarda w reży

serii Marka Gaja, ze scenografią Barbary Ra
nickiej. 

• 
Jerzy Radziwiłowicz zagrał tytułową rolę 
w sztuce Helmuta Kajzara „Król Dawid" 
(reż. Henryk Baranowski, tłum. Peter Lach
mann, oprac. tekstu Andrzej Falkiewicz), 
której prapremiera odbyła się w Transform
theater w Berlinie Zachodnim. Recenzje wy
różniają w sposób zasadniczy rolę Radziwi
łowicza. Na marginesie -· aktor ten bije 
chyba rekordy wśród kolegów-poliglotów, 
gdyż po polskim, francuskim, angielskim -
niemiecki jest czwartym językiem w któ
rym z równym powodzeniem (przy wysokich 
wobec niego i wobec siebie wymaganiach) 
wykonuje swój zawód. 

Teresa Bazarnik 


