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Największą zbiornicą oszczędności

KOMUNALNA KASA

jest

OSZCZĘDNOŚCI
MIASTA BYDGOSZCZY

w Bydgoszczy, ulica Jagiellońska nr 4.
Telefon 20-06

20-07.

Stefan Drewicz.

O„Nie-Boskiej Komedii" Zygmunta

Krasińskiego *).

a) Geneza utworu.

Trudno w krótkim szkicu przedstawić genezę tak wielkiego
i lak ważkie problemy poruszającego dzieła, jakim jest „Nieboska
Komedia". Zeby nawet w jak największym, lecz choć trochę wyczerpującym skrócie przedsta"·ić przyczyny i tło, na którym "·yrosła „-'ieboHka", trzeba by na to dośe dużej rozprawy. Na tym
miejscu wymienić tylko można kilka najważniejszych punktów
tego tła, punkló\\· zasadniczo bardzo widocznych w samym utworze, które przygotowany i mrażny czy telnik, czy widz, sam wyłowi, zrozumie i skojarzy .
' )Szkic niniejszy opiera

się

na ,.l'\ieboskiej Komedii„ B.

~.

Xr24
2 to·
my, Lwów 1912, na
Pini~go ,:Krasi~~ki·: Poznań i na J. t:je jskiego
„Główne problemy :\ 1ebo k1e.1 Komedn
B1h. Warsz . 1912. IV.
__J
w opracowaniu J. Kleinera, na J. Kleinera „Zygmunt

!·

l\rasiński„
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Smakosze pijfł tylko
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PIWA OKOCIMSKIE

<lh;rektor CCeatru CflZiejskiego

Wykwintne
obuwie

Repreze n tacj a w Bydgoszczy

[I]

BRQWAR BYDGOSKI
Telefon 1505.

1

atmosferę

złożrłr się

.\a
pow!'ltania „Xieboskicj".
przyczy:l
liczne. różnoraki •go rodzaju, czasem nie wyslępu,jące w dziele
wprost, lecz \dórnie, - przyczyny, które podzielić można na trzy
kategorie: I.) przeżycia i stosunki osobist0 poety, II.) fakty dziejom.:., i III.) panujące lub t\\'OL'zącc się wó,rcza.s idee.
Do pierm;zej grupr zaliczyć br można: 1) pomtżny rozdfo·ięk mięclzr poetą a jego ojcem generałem 'Nincenlym Krasi11skim, który tak niechlubną rolę odegrał w pom-;taniu listopado-

" ·ym i który to pom.;tani0 ".

fał.

zywy sposób synowi swemu przedprzez
poety
wciela siQ w chróch scC'nach ".postać Hr. Henrrka: na cmentarzu
- cz. Il i '" scC'n ie sądu - ez. I\' ). ~) :Jlłodzier1czą \l'l'ażli w ość
poctr. chormrity organizm, cierpi0nia fizycznC' i ducho\\·e, ciężką
chorobę oczu i p1·zygnębiającą ś\\·iadomość możliwości utraty
"·zroku. (\V dziel0 - posta('. Orci<t.) ;) ) Przynal0żność do sfer arystokracji, której błędy i bern· a.rtościo\YOŚĆ' logiczny i krytyczny
umr 'ł Krasiliskirgo "·idział i osądza!. 4) Poważny roz\rój myśli
i uczul'. lrktura Biblii. dzid filozoficznych i społecznych, kore·spond0nc.j(' i ob ·owanie z \ri0lu głębokimi umysło"·ościami za.granicznymi i polskimi. 5) Pr\rnrgo l'Odzaju kosmopolityzm, każący
mu brać silny udział w żrciu trzc>ch krajÓ\\': Polski, J<'rancji - gdzie
długo przcby,rał i przejął się .ki atmosferą i kulturą i Anglii.
dzięki żywej i gł~bokic.i przyjaźni z Hc>nrykic>m (imię bohatern
poematu) H0c,·e. 6) Przemfrtue i poutębie11ie por;lądów 1w pnezję.
jej role i :warzenie, orc1.z iw .wdrwie życioire poety. Krytyczn0
i skrajni0 suro\\'(' nasta\ric>ni0 dla poezji „słowa". poezji stawiającej \1·yż0j wyobraźnię niż życiP i przez lo ludzi i życie krzy\rclzą
cej. 7) ?.!ilość ku .-\ngiele' ll0nric>cil' \\'illan i rewizję poglądu na
romantyczn0 i poptycznc t1·aklo\\·anie miłości. (Obraz trj fałszy
wie po.iQLej miłośei to część I po('[uatu.) 8) Wrodzony pesymizm
poety, b0zlitośno~( sądu, wielk<l kom;ekwencję i skrajność ". osąa„niu. !I) Tn1owo tomantycrny 0LO<u110k do ro'"mu i oupmmaserea i uczucw.
stawił, narażając go na wici kic przykrości i nieszczęścia
swą fałszy'rn ambicję polityczną. (W „..\'ieboskiej" ojciec

1

Do drugiej grupy faktów dziejowych zaliczyć należy: 1) Tak
brzemicnnc1 w wydarzenia i następslm1 reirnlucję francuską, która "·ywołała niesłychane w ·trząsy umysłó,,-. 2) Epokę napoleor'lską. 3) Ustawicznie zachodzące pr.ze111ia11y społeczne. 4) Groźbę
re\rolucji w Anglii. 5) Częste rozrnchy robotnicze \\'e Francji,
~1 szczególnie rozruchy'" Lyonie. 6) Autentyczną rozmowę z dziewczyną służebną w Femcy i w pm ule z niej refleksje (w dziele rozmowa z dzie,1-czync1 cz. III).
I \\Teszcie ,,. trzeciej grupie wymienić trzeba: 1) Ogólne
wó\\·czas mniemanie, że czasy ówczesne są okresem "·ielkiego
przełomu clzicjO\rngo i że ten przełom nastąpi w walce, która
przyjść musi i będzie krwa,Yą i niszczącą. ·walką tą będzie stal'cic dwóch obozó,,· reprezenlu.iących przeszłość i przyszłość.
2) Teori0 Saint-Simonistów, ucznió"· zmarłego w 1825 r. Henryka Saint-Simona, jednego z najciekawszych pod pewnym wzglę
dem ludzi tego ,,·ieku, ostatniego szlachcica i pierwszego socjalisty, który pogląd na ś\\·iat oparł na znaczeniu pracy. Saint-Simoniści zgodnie z ideą o tatniego ul\rnru S\\·ego mistrza „Le noureau Ch ristiani . me" \rystcipili jako apostołO\rie nowej "·iary, .iako
propagatorzy ogólnej koncepcji reformy socjalne.i Ś\riata, która
ma być 1n·ze1H'O\radzona bezkrwawo, drogą e\YOlucji. Kra i11ski
zasadniczy ich program dał rewolucyjnemu obozowi Pankracego,
nie " ·ierzc1c, ż0 reforrnr ich można przeprowadzić- inaczej niż
in·zc>z knnl\rą rewolucję. Gardzc1c - wysuwanym na pienrszr
miejsce 1n·zez .__aint-~imonistÓ\r - pier1,·iaslkiern materialistycznym i k\restiq ekonomiczną, a nie mogąc jednak odmówić słusz
ności ich prograrno\ri, gdyż "')Tainie odczuwał :;ybarytyzm .jednego i nędzę drugiego świata, posunął się Kra 'iński w 8\Ycj oc0ni('
do skrajności . Ceniąc zasadniczo ~aint-Simonistów, mrnżał ich
za przyszłych przy\rr)dcó"· wielki0go ruchu rC\\'Olucyjnego i przcclsta\\·ia.icic ich '" ohozie Pankracego dal mu wielki rn.::wn i irolę, nie mog·ąc si<; jednak zgodzić- z ich materializmC'rn i stano,riskiem
antychrześcijar1skim, po.:bmuil uo serca i w· .mcia , skazują· t~· m
samym na przegrnną.
Tak więc mniej "·ięc0.i prz0dstawia się tło. z którego \ryrosła
. . .\'ieboska'·. Przcdsta,rionc> to j('st ,,·szystko ". silnym i mocno
niekompletnym skrócie, l0cz tylko laki skrót mógł tu mieC: mit•jsee.
b) Kompozycja

dzieła.

Poemat składa się z c·zt01·cch epickich ,.prolo.g ó\r'· (1\· p1·zcdsla\rieniu teatralnym oczy,riścic opuszczonrch) i c·zter0cl1 .. czę
śei", czy ,.aktó,,·" clramatycznreh.
Najwytworniejszy lokal rozrywkowy w Bydgoszczy.
Codzien nie Dancing
z rewiowymi wySl!ę p ami pierwszorzędnych artystów.

Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 4. Tel. 21 -25
2

Część I rozpocz~·na sil? walką chróch światów, dobrego i złe
go, o duszQ bohatera-poety. Anioł-sll'ÓŻ głosi „pokój ludziom dobrc>j woli" i błogosła\\'i ,.tc>go z pośł'ód st1rnrze11. kto ma serre len jeszcze zba ll'ion br{ może''. Pragnie tego zbn \\'icnia dla hr.
Henryka i by t0n dobrą ,,·olę i serce mógł "·ykazac:. zapowiada mu
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Chcesz mieć piękny włos
używaj

tylko

Orient Benna Szampon
który przez
włos
Wszą

zwykłe

mycie

modernizuje i farbuje.

dz Ie do n aby ci a.

rr. Bogacz, Bydgoszcz, Dworcowa 14
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dobrą

i skromne(' i dziecię, które im się urodzi. W le.i ch,,·ili
chór złych duchó,,· i aby Henryka - poetę sprowadzić
z drogi miłości nasyła naó. „cie11 zmarłe.i nałożnicy", mający
przedstawiać „clzie\\·icę. kochankę poety'', fantastyczną miłość
złudę: sła\\·ę ,,starego orła wypchanego w pirkle", pożądanie
poety i „spróchniały obraz Edenu", mający odel'\rnć. poetę odrze-

Kiedy Henrrk zaś \\" pogoni za widziadłem dziewicy poznaje wreszcie, że padł ofiarą fatalnej złudy i stał się „igrzyskiem
szatanów", zjawia się po raz \rtóry Anioł Stróż i stawia mu drugi
warunek: „nie grzesz więcej.„ i kochaj dziecię t\\·o.je".
·w raca Henryk do domu, nic zastaje tam już żonr. Biegnie
do zakładu obłąkanych, gdzie na jego rękach umiera :Maria,
ofiara fałszy\rie pojętej poezji. Śmierć żony to kara dla Henryka za złamanie przy ' ię~i i niedotrzymania pienrszego warunku zbawienia.

\\·ystępujr

czywistości .

Kastępuje ślub hr. Henryka. "\V ch\\·ili przysięgi ...\nioł-stróż
sta,via mu pierwszy \rarunek zba \rienia: „J eś li dotrzymasz przysięgi na wieki, będziesz bratem moim w obliczu Ojca niebieskiego". Szata11skie pokusy jednak działają, uczucie Henryka dla
żony maleje i gaśnie (scena balu, w sypialni, w salonie). Lamie
hrabia przysięgę, opuszcza żonę, której \\·edług niego brak poetyckości, rzuca „kobietę z gliny i błota" i idzie za złym duchem -

Część Il. I drugiego warunku, który Aniol-.Stróż postawił,
Henryk nie spełnia. Jest wprawdzie dla syna swego czułym
i tro kliwym, ale ·am wyznaje, że „łaska boża na ro.zwn spadła
nie 11a serce" jego i dlatego modli się do Boga prosząc, aby mu
„dozwolił ukochać dzieci~ (Cmentarz - scena 1). :Mijają lata spę
dzone prawdopodobnie na dociekaniach filozoficznych (se. :2.
W ogrodzie.) i pracy „na odkrycie ostatniego końca wszelkich
\riadomości , rozkoszy i myśli" (se. 3. ~Ionol9g w \\·ą"·ozie) i oto
hr. Henryk otwarcie przyznaje się, że „odkrył próżnię groboll'ą
n: sivym sercu'', że „zna \rszystkie uczucia po imieniu, a żadnej
ll'iary, żadne.i 111 ilo.~ci nie ma n- iii 111 •• i wtedy staje się jasnym,
że i drugiego \rnrun ku nie spełnił, że syna s\\·ego nie kocha. Zjawia sie wó"wczas Aniol-Stróż po raz trzeci i wobec niedotrzymania
dwu pienn;zych 'rnrunkó\\· ::;ta\ria trzeci \\·arunek zba"·ienia:

Dziewicą, upiorną złudą miłości.
Porzucona przez męża :Maria,

dlatego że nie miała w sobie
„ducha poezji" przeklina swego syna Orcia, gdyby ten nie został
poetą (scena chrztu) . Sama zaś bolejąc nad swym rzekomym brakiem poetyckości prosi Boga, o ten niby cenny dar także dla siebie. Naprężone jej nel'\q' nie wytrzymują natłoku myśli i nieszczęść osobistych - i :Maria popada w obłąkanie, w którym staje
się poetą.

:Jioj;du s1Dofios~ do6r~e DJie
r
że największy wybór zawsze świeżych delikatesów

znajdzie w najstarszej i najpoważniejszej firmie

St. Zia.och
Bydgoszcz -

L_ Obsługa
4

fachowa -

Niediwiedzia 7 -

ezekolaóki

ź

wyroby cukiernicze
najsmaczniejsze u

Telefon 16·48

wykonuje natychmiast zlecenia telefoniczne.~

<]icma oó

65 lat pr:zoÓujqca w CJJyógoszczy.

5

„Schorzałych,
zgłodniałych,hroich,
rozpaczających
tn;oich, biednych
a zbwrirm

pokochaj

bliźni~

b liźnich
będziesz". Ale szatan
zjawiający się pod postacią sławy-orła podsuwa mu inny cel:
„Szab l ą ojców twoich bi.i się o ich cześć i potęgę .
Kie ustępu.i,
nie ustąp nigdy, a wrogi hn~, podłe ' nogi twe pójdą w pyl!"
Bierze górę w Henryku ambicja poety l'\Yąccgo się do czynu i oto
mając do wyboru 111ilo.~ć i .z-bmrie11ie lub 11ie11cuviść i s lan:ę wyhiera radę wysłannika piekieł-orła : .,bądź co bądź, fałsz czy
1n·a \\·da , zwycięstwo czy za 0 ·uba, u wierzę tobie, posłanniku sławy".

BYDGOSZCZ G d a ń 5 k a 5
- - - - - - D w o r cowa 75

eukiernia

Częś ć

IV. Stoi hr. Henryk na zamku św. Trójcy, broni straconej pozycji. Alp władzę osiągnął i czuje się szczęśliwy, choć
\\·ie, że wkrótce zginie. Nie poszedł Henryk za ostatnią radą
Anioła-Stróża, jakby drwiąc z tego warunku zba\\·ienia woła, patrząc nd obóz „schorzałych, zgłodniałych, rozpaczonych bliźnich

S\\·oich": - „Całą nienawiścią serca obejmuję \\'a::> \\Togi!" Teraz
nic zja,ri Anioł-Stróż, by jeszcze raz drogę wskazae. Za
te urągające lowa spotyka Henryka. natychrniasto,ra kara.
Ociemniały Orcio prowadzi go do podziemi zamku na straszny sąd
lam się o~lbywa.iący: sąd nad Henl'ykiem, zapowiadający mu, że
.,za to. że nic nie kochał, nic nie czcił prócz siebie, prócz siebie
i myśli S\roich , potępion jest, potępion na \rieki". Wyrok to
straszny, tym straszniejszy, że ratunku nic ma dla Henryka „ni
na ziemi ni w niebie" . Przegrał poeta 'rnlkę życiO\rą i "·ieczną.
Hzuca. się ". przepaść, przeklinając poezję, która go ·pro\ntclzila
z drogi obowiązku i zba\\-iPnia i ginie· z przekonaniem, że i on też
przeklęty będzie na. wieki.
już się

Po Z\YyciQstwie nad 'nogami gmie też i Pankracy, który
również jak i Henryk ma .,pustkę grobo"·ą w seecu" i „żadne.i
wiary, żadnej miłości w nim nie ma!" Zwyciężał Pankracy tak
długo

długo było coś

do burzenia i niszczenia.. Gdy w'zystko
gdy z gruzów należało by zacząe tworzyć nowy
gmach, Pankracy zginąć musi. Zabija go widzenie Krzyża
Chryslu, a, który zasadę miłości uczynił podwaliną ś\\·iatn.
.
jak

już zniszczył,
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Żyr a ud ole elektr. i nowo.czesne
oprawy oświetl. własnego wyrobu!

DETAL

rad i OWe „Elektrit", „Radio-Union", ,.Kosmos", „Telefunken" i inne
Artykuły elektryczne i radiowe

Q db j Or n j ki

Szkło oświetleniowe

-~~~~
6

Rawiarnia

L poleca z nane z swej jakości wyroby cukiernicze

Za niedotrzymanie drngiego warunku spotyka Henryka
kara, kara pośrednia wprawdzie, ale niemniej bolesna i straszna.
Oto syn jego Orcio traci wzrok. Nic wpływa to jednak na opamiętanie Henryka, boleje nad do l ą syna, ale tać o·o tylko na
;;łowa: „Niech błogosławier1st\\·o moje poczywa na tobie nic
ci \\· ięcej dać nic mogę, ni szczęścia, ni światła, ni sla\q'". :\ie ma
mo\\·y o iprcu, miło.~ci, uczuciu czy poświęceniu .
Częś ć III. Idąc za radą szatana-orła w~·st~puje hr. Henryk
na "·ido,rnię \\·alk społecznych, aby „bić się o cześć i potęgę ojców",
on, który „żadnej wiarr, żadnej miłości" nie miał w sobie. Hoztacza się przed nami obóz przeciwników. Część tego obozu to przechrzty. -Nie żydzi - tylko przechrzty, gdyż według znanego proroct\rn, żydzi in·zy kor'lcu świata mają się nawrócić i przez ten
podstęp zniszczyć chrzcścija11shro. Pałają przechrzty nienawiścią
do Krzyża, przy pomocy rewolucjonistó\\· chcą Krzyż len, swego
największego wroga, obalić, a po tym zni:szczyć i teraźniejszych
swych towarzyszów, by zo:stać pa.nami świata. Poznajemy Pankracego, genialny mózg i niezłomną wolę, \\·odza całego ruchu re\rolucyjnego, poznajemy fanatycznego mistyka rewolucji Leonarda. Hazem z- Henrykiem z\\·iedzamy cały obóz, widzimy jak
'rnzystkic krzy\\·dy i uciemiężenia wyz,rnla.ią się ". strasznym,
pełnym grozy i krwi, od wecie, .iak dochodzą do głosu namiętności
i żądze ludzkiego tłumu, który zniszczywszy "·szystkie tamy i zapory etyki i moralności używa s\\·ej wolności i szczęścia. Zobaczył
Henryk siły przcci\rnika, lecz zanim dojdzie do \\·alki, staną
naprzeci\\· siebie obaj \\·odzowic 'nogich potęo-. Zacznie się pojedynek na słO\\'a, na argumenty. Podejmą wodzo\\·ie walkę w obronie swych światów, przeszło.' ci i przyszłości. I rozejdą się, nie
przeko„awszy się nawzajem, by wkrótce stanąć w boju na „odległość szabel".
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Materiały

elektr. i gazowe.
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MARDAN SlUJSAtA
BYDCiOSZCZ, STARY RYNE K 19

t.\·m szczrcie spot>· ka go
szą. potęgę.

Telefon l t 28

poleca

w wielkim wyborze
rękawiczki,
męską,

oraz

pończochy,

bieliznę
nowości

damską,

sezonowe.

Kazimierz Korecki.

Kilka

słów

o inscenizacji „Nie-Boskiej Komedii".

Podstawą do realizacji na scenie teatru bydgoskiego „Ni eBoskiej Komedii" był sam stosunek poety do jego dzieła. „0-'ieBoska Kompdia'· Krnsi11skic.tw jpst szkicem poetyckim, ujęta
jest fragmentarrcznie, - niektóre scen~· są przez poetQ l~dwie
że zary ' Owane, inne zaś opracowane szczegółowiej; również postacie poematu jedne potraktowane są ha1·dzo epizod.\·crni•\ inne uj ęte szerzej zawierają dużo elementów osobist.\·ch J,Jrzcz.\·c
i uczuć autora. vV tenże sam sposób fragmentaryczn~· i syntetycznr potraktowaliśm_,. dzieło poet.\", łącząc je jednak na scenie tak, aby dawało widzowi pełne zrozumienie utworu. Zasadnicza idea przewodnia naszej inscenizacji - t0 wiz.\·jność i fantastrczność ut\yo1·u.
Rzecz oLlb.\·,,·a s ię '' czasie i miejscu nieokreślonym. Scena podzielona je.' t zasadniczo na dwa poziomy
górny i doin.\", na doln.\·m poziomie odbywają się rzeczy ziemskie, te zaś, które ·wkraczają w dziedzinę nadzmysłową i w v·.\·ż
sze regiony myśli odbywają ,;ię 11a podw.\· ż::;zeniach. Tak ,;amo
zostało ujęte pragnienie postaci \\" swych
ambicjach „dążenia
wzwrż" i tak Henr.\ ·k, z chwilą, g cl» doszedł cło władz.\· wodza,
gdy osiągnął to, o czym marz.\·ł, ginie w górze nie tylko w realnym tego słowa znaczeniu, ale i \\. „górze" swego wznies ienia
wewnętrznego, tak samo Pankracy, z chwilą gd.\· odniósl z·w.\·cięstwo swe własne i swej idei i znalazł się u szczrtu dą.żei1, na
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Korzystając z uspra\\·nie11ia teelt11icz11ego ua .~ zej scc11::, 1110gli:-irn» zgodnie z i11tc11cją autora, którr clzieli poemat na czten
rzęści, przesuną.ć przed oczami ,,·idza catr szereg scen, bez opuszcze11ia kul'tyll.L \V pierwszej części mic~ci się t~ · ch scen eztcr11aście, \\' clnigiej sześć, \\' trzeciej czter_,„ z tym, że scena trzecia tworz_,. połączenie sze1·cgu fragme11tów w jccl11ą całość „re wolucji", w CZ\\·artej sześć ,;ccu. Jednym z kard.\·nal11>·ch zadali
nm;zych, to wydobycie \raloeu sł9lrn [)O('lr, all.\' tekst „. iehoskiej" h~·J wyrazi>ot.\", zrozumiat.\-, alrr uie przepadał na sceuic,
przygniecion>' bogactwem dekoracji i wiclo\nsko,,·uścią. poematu. Dekoracje są. tylko zaznaczeniem miejs<a, gdzie akcja się
oclhywa, a nie uiepotrzebnym balastem, służą tri ko do podkreśle11ia tekslu, tak jak i odpowiednie zastosO\Yanie efektów świe
tln_\·ch . .\Tie znacz>- to jednak, ah.\- 11ie miał:< ,;wego piętna. art~·stycznego. Zastosowanie kolorów Ś\\'iateł zależ11e jest ocl akcji
i nastroju danyeh sL·rn, s\\·ialła, jak drkoracj(' i ilustrncja muzyczna są. w in scen izacj i na:::: z ej równi eż „ak to ram i" sztuk i.
Ko'-tiumr aktorów podkre~lają. ich eh?.rakter, a rhol' jak \\' yżej
powiedzieliśm.\· rzecz dzieje się ,,. czasie i micj.;eu
nieokreślo
nrm, wzięliśmy jako podstawę kostiumo\\'ą epokę „hieclerJtrnyera", to jednak nir po to. abr \1·yelobyl; styl Ppoki, IPcz aby
dać pewną st_\"lizację, która \\'zięla z t:zasów romant_\"Zlllll 11 .'1szego, podkreśla poetyckość clziela i daje pojęcie \\. jaki,11 czasokresie został poemat 11apisa11_,.. Hó\\'110 ·ześn ie cal» szereg ko- ,
stiumów jest fantazją bez jakiejkol\\'iek epoki i wzoru To samo dotyczy charakter.nacji aktoró\\-, - odrzueanw zasad~· naszej charakteryzacji a prz_\"jmujem.'· charakter_\"zacj~ st»lizowauą, „r_\"sowaną", ah.\" llie tlawala naturalizmu 11a sce11ic; każda
postać zo;;tała odpo\\'iednio opraeo\\·a11a i zpproszo11.\" został do
tej \Yspółpracr art»sta malarz, którego \\' ZOi'.\" \\'zięl i „n1_\· jak:>
podkład do charakter_\"zacji masek aktoróvv. Wsz.\·stkie te przrgotowania miały na celu utcatraluienie poematu i przystosowanie go do wymogów sceny.
Przedstawienie „Nieboskiej" w tl:'alrze bydg-oskim, _jpst nową próbą wystawienia poematu ,,, innej formie, jak dotąd bylo
to praktykowane, próbą w pełni arl.n;tyczną., powodowaną najszlachetniejsz~·mi pobudkami. Nic sililiśm» się na ,,.~·stawienie
sztuki jak najdziwaczniej, ab_,. trlko „nic l>ylo tak, jak dot_\"chczas", ale dając nową. formę, nie ti·z_\"mając się żadnego szahlonu i przepisu, chcem.\' dać widowi:-iko pelne \\Tażei1 artystyczn.'·ch i poetyckich bez krzrwcl_,. dla autora, a mimo to ujęte
w ramy zupełnie inne i nowoczesne.
Inscenizacja utworu nie może się opierać 11a CZ>'sto o · obist_\·m podejściu realizatora, na jego „\Yidzi-mi-się", nie może
wypl~ ·wać z narzuconej sobie jakiejś m.dli i chęci, ah.\" wysta-
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w1c rzecz inaczej niż dot~·chczas i t~· lko dlatego, aby to h~r lo inne, nowe, „ullramode!'nistyczne" i pseudo - „awangardowe" a w wyniku dziwaczue i chybione. Inscenizator może i musi
mieć indvwidualne podejście, do realizowanego dzieła, ale realizacja ~usi w~· pl~· wać z zawart~·ch w dziel e wskazaó, musi
przede wszystkim uwzględniać wizję autora i dać jak najwierniejsze jej odbicie, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczy naprawdę
wielkie, klas~· crne. Inscenizacja taka dawać będzie pełnię wrażeń art~·st:vczn~· ch, będzie najbliższa intencji i zamierzeó poety,
a nie będzie od wizji poetyckiej się oddalała i zallijała autora
i jego dzieło. Inscenizacja nasza jest próbą, przem~' ślaną,, opracowaną, i prz~· gotowaną, my wierz~·m~r, że speluiamy przez to
czyn artystyczny now~· i wierz~· m~-, że się to nam uda.

Dr Kons tanty

Zygmunta Krasil'lskiego nie ma. Osno\\·a tego utworu jest ogólnoludzka, ponadnarodowa. Dramat ukazuje powikłania społeczne, klasowe,
w wymiarach zagadnienia nie t~ · Iko europejskiego, ale ogólnohistorycznrgo. v\.' tym prwnym uni\\·er8aliźmie
treśei, "" tej powszechności tematu .ic.'st „Nie-Boska" clziC'łem,
znaczeniem swym wychodzącym poza ramy literatun· narodowej . Ten właśnie n·, dzieła ~ z~ · hko zo::;tał przez wielkich współ
czesnych zauważon~-. Adam Mickiewicz, wyklalłającr w kilka
lat później literaturę łowiań s ką w parrskiej „College de France", poświęca omówieniu „Nie-Boskiej" aż cztery swoje w~· kła 
dy : dokładnie wykłady z dnia 24 st~·cznia, 31 stycznia, 7 lutego
i 21 lutego roku 1843. i iespelna wiQc w dziesięć łat po napisaniu „~ie-Boskiej" (pi0nrodruk dnunat11 ukazctł się w roku 1835) ,
mamy niezw~· kle poważne świadectwo, samego " ·ielkiego Adama, jak współcześni potQżne dzieło, nieznanego wówczas nikomu Zygmunta Krasińskiego - oceniali .
Ponieważ to świadectwo pochorlzi od Mickiewicza. uważam
za najlep.szą formę wprnwadzenia wiclza w pr ze dsta\\·ienie „NieBoskiej" prnpomnienie pokrótce tego, co On w niej w~· czytał,
aby później kilka niezbQdn~·ch histo1·~· crni e w~· jaśnie1'1 llodać
do komentarza poet~-.

Troczyński.

,,łtie·Boska

komedia"
Uwa gi

z.Krasińskiego.

wyj aś ni aj ą ce.

I.

Zygmunf l(rasil'J.ski napisał „.'.'!ie-Boską komedię" - w rok.u 1834, w czasie swego pob~· tu w Genewie. Jest ona jakb~· mło
dzieńczym dziełem poety, autor jej howicrn, urodzon~· w roku
1812, miał "·ówczas zalechYic dwadzieścia dwa lata. Trudno jednak dzielo to traktować jako próbę młodzieńczą. \Vprnst przeciwnie - do ko1'lca swego dość długiego zresztą żywota (umarł
w roku 1859), nie napisał Krasil'lski dziela, które wartością swą
og ólną mogłoby być stusznie' i zasadni!? z „Xie-Boską" porównanr?. Obok „ Irydiona" , J)o,rstalrp;o ". rok później - .ie.st „N ieBoska" najtrwalsz~· m dornbkiem twórczym poet~-.
Jest ona jako dzieło powstałe " . tej \Yła ś nie epoce zja"·iskiem w~· soce charakter~· st~· czn~· m przez swą odmienność i odrębność. Mickiewicz w „I<ouradzie \Valle1ll"oclzie" rzucił ha -10
poezji narodowej, skwapliwie podchw~·cił je Brodzil'lski Kazimierz. Wła ś nie ro dopiero i Juliusz Słowacki w „Kordianie"
zadek.larowal sol id a mość z mickiewiczowskim programem poezji narodowej:
„Dajcie mi p1·och zamknięty w narodowej urnie,
Z prochu lud "·skrzpsz~ , 1-;la.wiam na mogił koturnie,
Z mar aktorów w~·ższ~· ch o całe mogiły,
Z przehuclzo11~· ch n· cerz~· zerwę całun zgniły,
Wszyslki<.:11 olmiC'jQ niC'ba pobkiego błękitem,
·wszyslkil:h oś,riecQ du.szy promir?niem i świtem,
Urodzon~ · ch nadziei aż przejdą przed wam1,
Pozdrowieni uśmiechem, pożegnani łzami'' .
Tych mogił, rycerzy, błękitów polskiego 11ieha, tego wszystkiC'f!."O, czym LN·az, po u pad ku JlO\YSta.nia listop~dowego, zaskrz.y
się i zajaśnieje poezja polska,
tego w zystk1eg·o w dramacie
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II

„Pi ' arze cudzoziemsc~ · prz~·z11ają to poezji polskiej, że jest
bardzo rzeczywistą., a 11 ie znam~ · 11 i c rzecz_ny is t:;zego nic mocn iej doty k aj ą cego za dań dzisiejszych Jak clzie ł o, o którym mówim~"' takimi siewami przekonanego entuzjazmu zacz~· na
Mickiewicz wykład „Nie-Boskiej". Pienvsz~· to, według słóą
Mickiewicza, dramat proroczy , pienv,;z,-, któr~· ma za treść
prz~· szlość, i to nie prz~·szłość jakiegoś kraju, ale Eul'Op~· i :§wiata w ogóle - prz yszł o ś ć
jeżeli tak paradoksalnie można powiedzieć historyczn ą .
składa się z czterech czQści, logicrnie ze sobą poW części ,P ierwszej i drugiej mam~· osobisty dramat
hrabiego Henn·ka. Oto jak go cha1·akter~· zuje Mi k.iewicz: „czło
wiek. to w duchu siln~-, ognist~-, palon~· żądzą. zbadania wyroków Opatrzności, z ducha należący już do prz~· szłości, przeto
nie mogący oddychać w 11i ·kim zakresie powszedniego ż~· cia".
Nie może on w żaden spo-.;ób przeszłości swej zwią,zać z przyszłością, przeto czuje siQ zbity z tropu, pozbawiony celu. Morduje się przeto, powiada poeta, nad roz,riązaniC'm zagadnim'1 religijnych i społeczcńskich, traci \HeRzcie naclzirj~ dojścia do
czegoś, chce dać pokój wsz~-.stkiemu i wrócić na c\rngę powszedniego życia, zrzec siQ próżnrch dociekali. i zająć się rzeczywistością.
Staje si~ duchrm u więzionym air l'romeleusz budzi
się ze snu. Stają przed nim uosobienia wielkiej osobistej prz~·
szłości żądza amb icji, slaw~· świat.owej, ideal dobra powszechnego . Ten dTamat zabłąkanego \\' pr?:pi:>mność i hamletyzują-

P·oemat

wiązanych.
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ceo·o Prometeusza ma. s\\'Ój refleks na innych osobach ut\\'oru \\' ionie i srnku OJ'C:iu . Żona i syn hr. Henryka padają o(iarq
niezdecHlO\~· ania męża i ojca. Poeta ukazuje ruirn~ 1·odzi11~· \\"
tej clrn;ili, \\' której cal~- świat pojęć ludzkich o ladzie i sprawledlhrnści spolecznej się chwieje. Stąd głó\\'ną nutą, dramatu
jest lu boleść. „Nic nie ma ·z boleśnie.hzego nad ten dramat' '
\\'\Tokuje Mickiewicz - i dodaje: „hol e ' ć 11ie \\· ~· tarza się tu
sz.umn ie w okresach krasomówcz~· ch, 11ie rOZ\\'Odzi się w tkl i\\'\"Ch tl'enach, położenia osób i rze c z~· ..;ą ledwo 11ar~·sowane,
c~h· smutny opi::; poż~·cia domowego nie zajmuje nad ::;to wierszy·, nad p~rę kartek; ale każcie w nim słowo j0st jakbr kl'oplą,
wyciśniętą z brzemienia cie1·pie!l i gon·rzy".
· Dramatem rzlowieka bez celu, człowieka oderwanego od
ko1·zeni społeczn~· rh są d\\·ie pimwszc części „Nie-Bosl~ iej komedii". Bohater jej hr Henr~· k, znhzrz~·"·.;z~- \\· sz~·!"tk o , co ti:~
przy\\ iązało do zi e mi, l'zuca się teraz \\' walk<::, chce zdol~yc
dla siebie pn~· szl o śt, postanawia cl obijać- si ę do. władz~· . J~k
określa to i\lickiewicz: „w panowaniu nad inn~· mi. ,,. d0pta111u
ludzi szukać pociechy".
1 tu zacz~·na s ię „Nie-Boskiej" częw t1 ·z<'cia i czwarta.
Pierwsze miał\· za ll'eśr osohbt~· dram a t hr. Ilenr~· ka, n'.l ·.; tęp 1 1'
przedstawiają. dramat spol e czn~· . Hr. Hem~· k, -;zukając~· wła
clZ\' nad światem spot~· ka na swej dl'odze sp o l0czną l'e\\'olucję_ Jej uo-;obi e niem jest Pankrac~· - wódz llO\Yego, re\\: olue~· j 
nego świata. „Do najgłębiej pojęt~· cl1 n ·sów tego czlow10ka w\·wodzi Mickiewicz - działającego podług za:.;ad fałsn· w~· ch,
n~lei\· to że sam 011 nic ma tej naclziei i \\'ian·, jaką na ,.,:rnn
inn\'I~" . i>ankracr jest takir t~· Jko człowiekiem zdążająn· m dJ
wl~clzy - nie licz~· ua " ·ta-;1ie ideałr, które traktuje "· ~· łącznie
jako narzędzia.
.
,
, . .
.
I ci dwaj przeci\\'nic~- - uosollienia dwoch S\\·1atow !:ipot~ kają się. świat 110\\'~· Pankracego to jest „świat .row~du,1ący s1~
t\·lko chuciami, rozumem i pl'Zemocą, nie zna,1ąc~· rnnego 11:01n~ułca prócz sil~· zewnętrznej". Hr . Henn·k 1epreze11luj~ da\\:11 .1·
porządek społecw~· , Ś \\· iat stan·. którr.go zagład~ ogłosiła wielka rewolucja fra11cuska. Scena rozmol\'~· hr. Henr~· ka i Pankracego należ~· do głown~· ch scen poematu. „Tu się rozstrzygnęło
wsz\·stko ,,. duchu". Hrabia zawzięcie bronił swego sztandaru,
a IP ·Pank t·a.cr posta. \\'ił nogi \\' j0go dom . I) ra \\'dy wsz;tkże ni<'
masz w żadn~·m obozie, unosi siQ ona wyż~·! ~iacl obudwon.1.:1
i prz0z to zw~· ciQstwo żadnej stronic nie po.1clz1e i:a .ko1:z~· ~c
~astępuje wałka i ostatnia scena dramatu s1H1erc Pankracego ze słowami cesa1·za rz~·mskiego, który P~ daremnyc~1
usiłowaniach obaleuia chn·stianizrnu skonał wola.1ąc - „Gal1lrj czyku Z\\'yci~żytrii " . ,Yn1\Hla ni<' h.yra ani pr_zr l~rabi, an_i
prz\- Pankrac~- m - w~Tokuje Mickie\\'trz - unosiła się nad 111~ ·i stąpila teraz potępić ohu. Tr~· umf Galilejcz~· ka b~- 1 w isto-
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cie celem dramatu". Budować można tylko na miłości chrześci
- oto myśl naczelna „Nie-Boskiej komedii''. Potępie
nia doznają oba \\'al czące obozy, przeto cah' poemat jest \\'edług słów Mickiew icza:
„jękiem czło\Yieka genialnego,
który
widzi cały ogrom, całą trudność zadal'l spolecze11.skich, a nie
wzniósł się jeszcze dość w~·soko, abr mógł dojrzeć ich rozwiąza
nie" . ~ajogólniej lUÓ\riąc jest „!\'ie-Boska" wyrokiem potępienia
ludzkich wymysłów.
II I.
Właściwie do analizy Adama Mickiewicza nie trzeba nic
dodawać, aby w pełni móc dzieło Krasi11.skiego zrozumieć. Trzeba może tylko pe,\·ne myśli Mickiewicza \\' bliższy dla nas sposób ponazywać. Dramat „Nie-Boskiej komedii", przetłumaczo
ny na język naszej w półcze nej etyki jest po prostu dramatem egoizmu. Hr. Henryk jest typowym egoistq„ " ' lasna jego
osoba jest dla niego najwyższrm prawem. Przeto ginie i żona
jego i synek, a także w niwecz obracają się wszystkie szlachetniejsze porywy jego duszy. Tenże dramat egoizmu jest tematem
d\\~ Óch dalszych c z~ś c i poematu. Tylko jest to teraz egoizm stanowy, klasowy. 1 klasa arystokratów, klasa demokratów chcą budować ład społeczny na własnej korz~· ści.
Pod tym względem
ocena moralna świata starego i nowego przeprowadzona jest
bardzo konsekwentnie. Konsekwentnie też właśnie w zakończe
niu dramatu pojawia się symbol Krzyża - słowa miłości . Tylko miłość jest twórcza - tak należy rozumieć ko·ńcowe s łowa
Pankracego. \Vagą poruszonych zagadniel'l, ostrością widzenia,
kształtem artystyczn~· m,
piękną prozą. wreszcie
w~·smrn się
„Nie-Boska" do pierwszegu ·zeregu dzieł I it.eratury polskiej.
jańskiej

Jl. Wasielewski
BYDGOSZCZ
Dworcowa nr 41,
tel. 1047.
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Poemat dramatyczny w 4-ech
Część

Anioł stróż

· ·

I.

Głos

Helena Czechowska
.c:*
*

Ksiądz
Mąż - Hrabia Henryk
Zona
·
·
Dziewica, zły duch ·

~yszard Ki~rczyński

I Gość
li "
lll „
IV „
Ojciec Beniamin ·
Ojciec chrzestny ·
Matka chrzestna
Mamka
Duch zły · · · ·
Jakób, sługa · · ·
Zona doktora ·
Głos z nad sufitu · • • ·

· Janina Jabłonowska
~alia Arczyńska
· Jan Leśniowski
•
•

•
•
•
· Seweryn Butrym
· Natalia Morozowiczowa

*

·
·
·
·

Stanisław

„

*

Winczewski
Stefan Lachman
Antonina Podgórska
Stefan Drewicz

z
z
„ z
Doktór

„

częściach.
Część

pod podłogi . .
· Zygmunt Rewkowski
•
•
za prawej ściany
Eugeniusz Wojnar
za lewej ściany ·
· Jan Leśniowski
· · .
Chór złych duchów.
Część

Michał Tatrzański
-i.Mieczysław Serwiński

'.J:.llcjan Dytrych
· Ryszard Kierczyński
· Hanna Wańska
· Stefan Drewicz

Rzemieślnik

II.

III.
·

Przechrzta
Leonard
Pankracy ·
Mąż - Hrabia Henryk ·
Dziewczyna

'?"" -u
Cl>

o

•
I Chłop
II „
•
•
Pan
• J rena Soboltówna
Dziewica
· Stefan Lachman
Jakób, sługa ·
Chór przechrztów - Chór robotników - Chór rzeźników
Chór chłopów - Chór duchów z lasu - Rewolucjoniści -

Mąż - Hrabia Henryk
Orcio
Filozof · ·

. Ryszard Kierczyński
· Hanna Brochocka
· Kazimierz Korecki
Anioł stróż
· Helena Czechowska
Mefisto
· Stanisław Winczewski
Lekarz I ·
· Władysław Stoma
I Krewny
· Jan Leśniowski
•
II Krewny
•
•
Ojciec chrzestny ·
· Seweryn Butrym
Lekarz li · · · · · · · · • Marian Domosławski
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(Ciąg dalszy na stronie 17 -ej)
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Jak

eię wiózą

Odzież
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1es1enną
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eię piszą!

.
czysc1 chemicznie i farbuje
,

najlepiej

BARW A
Gdańska
hosroo . • „(UłlHO• h ł..,.,-- ... •tl · ...
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wlaśc. S. Kalamaiskl
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DY w a n Y - Chodnik i - Fi rany

poleca w wielkim wyborze po cenach najniższych

,,DEKORA··

GDAŃSKA

22.

TELEFON 32-26.

~=_- = _=-~
~

właśc.

Telefon nr 12-26

Gdańska

L

Cz ~ ść

O rei o
Ojciec chrzestny
Ja kób, sł uga ·
Pankracy
Leo nard ·
Nacze ln ik o ddziału

i m-ską,
trykotałe, artykuły dzieci-ce
i t o w a r y g a I a n te ryj n e.

-

damską

Arystokraci -

polec a ją

I

16

:.:.~:: a;a~::r~ Stanisława Jankowskiego
eenica la

Gdańska 51, tel. 33-67

BYOGI OSZCZ

'.filia
Długa 76

'.fi/Ja
Wełniany Rynek 6

Dostawy do biur i szkól. Odsprzedawcom udziel1m od wszystkich art. piśmieunych rabat hurtowy.

• Stanisław Winczewski
Rewo l ucjoniści -· Tłumy -

Kazimierz Korecki

Pomocnik

Wojsko

artystyczny
„Ka bel Polski"

ze s pó ł

l{oło

reżysera:

Stefan Drewicz

Dekoracj e : Jan Hawrylkiewicz Wzory charakte ryz. projekt : prof. Wilhelm Rudy
Inspicjent : Aleksander Gajclecki
Kapelmistrz : Karol Kulecki
Kos ti umy wy k onane w p ra c o wni ach
Efe kty

Mapy i atlasy dla uczni, mapy ście nn e klasowe i globusy, wszelkie
przybory szkolne (zeszyty, bruliony, bloki, fa rbki), wszelkie artykuły biurowe

IV.

Mieczvsław S e r wiński

Chór duchów -

świetlne:

Franciszek Jeiewskl

•1111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•

Książki szk o lne do wszystk i ch szkół

IKOHEDIA

W scenach zbiorowych udzia ł bierze caly
Teatru Miejskiego oraz Związek Rezerwistów
i F-ma „Leo" .
Reżyser:

Krasińskiego~

· Ryszard Kie rczy ń s~d
Eugeniusz \V oj 11 ar
· Zygmu nt Rewkowski
Jan Leś n iowski
Han na Brochocka
· Seweryn Butrym
· Stefan Lachman
Lucjan Dy trych

l(siążt:

=

poleca:

RESTAURACJI

Tel. 28-32

1\11~-BOSIKA
- Hrabia Henryk
I Hrabia
Baron · · ·

najstarszy magazyn na miejscu
Bielizn-

30

Mąż

=

Pierw sz o rzędnej

wzg I.

SZIHELTERA

D WDfiOSZCZ

ul. Gdańska 1-3

i napoje

tl) lk o óo

W. Jarinowa

=

I

cias tka

i

jakości

Najmodniejszej

•mm~~~'.11~:~:"'~'.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~~~111~~~:111~'."'"'•

C. 51.ebert

kawę wyśmienite
p otrawy

r:;;a óobrq
lub najleps z e;

KAWIARNI

7//111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111\\\#

=

-)

wła s n y ch .

Kierow nik sceny:

Mikołaj

Gawrrtow

Peruki: Stefan .lenszura

Najnowsze modele radioodbiorników na rok 1936-37
oraz ostatnie

nowości

iyrandoli I lamp nocnych
po cena ch konkurencyjny ch poleca:

P.

NICHJłl8HI
ZAK Ł AD

E L EKT RO -

Telefon 32·07

R A DIO TEC HNI C ZNY
Gdańska 39

BYDGO S ZCZ

W yko nuje również wszelkiego ro dzaju insta lacje jak:
ra dia itd„ oraz naprawy w zakres wchodzące.

siły,

świ atła

17

.

~~ff AD I
Bydgoszcz,
POLECA:

OF O N 66

ul. Gdańska 1

••••

~

,I__________. . . . . . . . . . . . . . . . ____
~:!~~l e~mlernlak

Tel. 39-96

R ESTAU RAC..JA

HOTE L
na prz eci w Klarysek

Radioodbiorniki, żyrandole, aba ż ury, żelazka elektryczne 110/220 wolt
Akumulatory, anodówki, baterie, żarówki i I. d . Galanteria stołowa
Scyzoryki, brzytwy, nożyczki, aparaty do golenia itd.
Naprawa radioodbiorników. Instalacja siły 1 światła
ladowanie i naprawa akumulatorów. Wszelki sprzęt radio -e lektrotechniczny

································································
....................
W ielki wy bór.
Ce ny

ułoś~.:7C.:Jaotors6i

Tel. 3841

Tel. 3340

p r zystę pn e .

J anina Jabłonowska

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD

{Ryszaró

:R1ecczyński

KRAWIECKI

IGNACY KOWALCZYK
Umundurowan ie i mody

męskie

W ielki wybór mate r iałów stale n a
P r z y I mu Ję asy g n at y S p 6 ł dz I e I n i „ K

sk ł adzi e .

R E D Y T" .

Bądqoszcz. Śniadechicll '13. tel. '1844

18

Cffanka <lJroch ocka

e ucjan <Z>ytcych

MARIA B1asz-LANGE.ROWA
TEL 10-96

B Y O G O S Z C Z

'WVftDJint.no flOfont.erio
P ole c am y

r ównież

boga t o

GDAŃSKA 33

Dl~Sfto

zaopatrzon e

dz l aly:

Pończochy damskie, rękawiczki, ostatnie modele torebek
19

Najbliż§łze

Krakowskie Towarzystwo

Spółka

A kcyjna w Krakowie

Agencja w Bydgoszczy J a giellońska

4

Emilia Plater

Ubezpieczeń

FLORJANKA"
"

preniierg:

Rapso d bohaterski w 3-ech aktach

Tadeus z a

Konczyńsk l ego .

Premiera w czwartek, dnia 11-go listopada o g. 20-ej.

O. Jende

Telefon 33-65

Kilka słów o„Emilii Plater".
„Emilia Plater" je::.t trzecią. sztuką. historyczną. Tadeusza
Koncz>·11.skiego po „Demostenesie", wystawionym w Teatrze
Wielkim w \Varszawie przed 2:i) laty i po „Marii Leszcz>·ńskiej",
która podobnie jak „Demostenes" osiągnęła ogromny :mkces
teatraln>· (grana była 100 razy w Teatrze Narodowym). vVszystkie te trz>- sztuki związane są. wspólną. ideą. przewodnią. - proklamują ''"yższość pierwiastków ideowych w dziejach narodów
nad prz~· ziemną., serwilistyczną. kompromisowością..

'
Przyjmuje ubezpieczenia
w

następujacych działac h:

Od poża r u , pioruna i eksplozji od gradobicia -

od kradzieży

z wła m an i em i rabunku -

od

następstw

od

wypadków -

odpowiedzialności

samochodów

od

cywilnej
szkód.

Kiedy w momencie upadku Grecji Fokion głosił hasła słu
wobec Filipa Macedo11.skiego - Demostenes w tragedii Konczyńskiego zwalcza go ." łowami. „Czyliż prz>·puszczasz,
że można zejść ,.,.- błoto,
biotem zasklepić każ,dy otwór jamy
i przeżyc; burzę, co padnie na miasto? żaliś nie pojął, iż nieocuconego nie wolno chować, bo sam się zadusi i już nie wstanie
ż~·wszym ale trupem? Chcę zbudzić duszę, chcQ zbudzić sumienie - niech ocuceni zginą.. Kiedyś może w lepszej przyszłości
z rozbudzonej duszy w~·kwitnie nowy lud w pancern~· ch zbro jach„."
I

żalczości

Te same postulat~- et>·ki i czystości ". dzialaniach polit>·cz11>·ch głosi Maria Leszcz~·11ska w dramacie I<oncz_n\~;kiego.
Zwalczaj~c otwarcie "·szechwlaclnego kal'dynała
Fleun·'ego,
któn· wiódł króla kręt~·mi drogami, \\" Oła do S\\·ego malżonk .1.:
„Król musi iść przed nal'odem i jak
- deptać zło co kusi - bacz~· ć,

pieśnią.

p~almu

b>·

strofa hrć jego
nie plamili

słudz>·

tro~1u".

h. Hównież Emilia Plate1~ je~t rzeezniczką najwyższej etyki
~ezwzględn('j gotowości do poś"·ięcC'rl jak ongi Demostenes.

1 ;
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POLEGA

NAJNOWSZE MODELE DAMSKICH KAPELUSZY

Waleria Hinkelovva
Bydgoszcz,
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telefon 29-33.

Codziennie od godziny 21,00 dancing połączony z programem artyfr;
I
stycznym, przy udziale pierwszorzędnych sił.
W niedzielę i święta od godziny 17,00
„JlOt C C

ł

Akcyjna

l.ódt, ulica Sienkiewicza nr 65.

roełny

o' lo k'

i skarpetek

Spółka

nailepszei

,,CJlRIOCJll l

Bydgoszcz, ulica Pomorska nr 19

NEGR
I
TA''
''

AdoI I Kebsz.

z

NAJWYTWORNIEJSZY

Lokal rozrywkowy

FILARY

pończoszek

solidnie

t:AJMODNIEJSZY

~uf et

zaopatrzony w trunki krajowe i zagraniczne oraz dobrze

pielęgnowane

:: ==
:: ,. . ·:: :: ==- --::
~ADAM HIH.OLA.ISH.I
~=

3

i

0.. !Dvdeos•f:z. ulif:o łniodef:Aif:fi nr 2.

, _

E
L

fachoroo

JADWIGI BUKOWSKIEJ

triumf, umiała bowiem
duchem wodza ' \rój promienny cntL1zjazm i ,,· olę

_ _ _ _ __

pulowerki itp.

PRACOWNIA TRYKOTARSKA

najpiękniejszy

nicugietej walki.

swetry -

roszelkq bieliznfl roełnianq. oraz oończochy i rflkaroiczki

Dramaturg opromienił bolesn-r, 1;Lraszli\\' y zgrzyt historycznej pra,rdy aureo l ą bohaterst\,·a i w pariiałej ekspiacji duchowej.
Giełgud ". jego int01·pre tacji nic ginie jako zdrajca, lecz jako
ofiara tragicznego splotu ,,·ypadkó,,·, których już nie mógł uchylić.
t chnąć ,,. słabrgo

~

MODNE

garsonki -

Sucha. notatka historyczna. mówi, że Emilia, mianowana
kavitanem za zc-tslugi oddane pow.staniu, została następnie aresztowana, i że Giełgud w chw ili przechodzenia woj"k polskich
przez granicę zo1-;Lał zastrzelony przez oficera Skulskiego. Ponura
śmierć . Konezy!lski za spra \r ą Emilii da.ie mu możność ekspiac.ji
i ducho\\'cgo odrodzenia. \Vprawdzie Giełgud ginie zgodnie
z prawda historyczną, lecz tuż przed śmiercią daje się por\ntć
entuzjazmo\ri Emiiii. „Chcę być furią waszego męstwa - woła ehcę być tym szalonym, który rnrierzyl w cud".

odniosła

ul. Dworcowa 9.

L.~~·~~~~~~~~-~-~

Gicli:nul ch\\'ieje się, waha. Zimny rachunek mówi mu, iż
nic ma żadne 0·o ratunku. "Wówczas padają płomienne słowa
Emilii: „~ą eh wile ,,. życiu naroclo,,„ym, iż trzeba z siebie wyjść
poza. śmiertelność - z pogardy życia kuć- moc nieśmiertelną".

Emilia

,

SALON MOD

\<\' tragicznym momencie, kiedy na.ezclny wódz \\·ojsk polskich, Gielgud, znal azł s i ę nad granicą pruską, napierany przez
korpus Tołstoja i gotuje si ę .inż do kapitulacji - Emi li a przywozi
niesłychanie ważną \\'iadomość, iż oprócz Tołstoja nadciągają
dnrizje pięciu generałów rosyjskich, lecz mimo to, jej zdaniem,
jest jeszeze możli"·ość ratunku, jeśli "·ódz naczeląy wyzyska entuzjazm " ·o.isk i uderzy kolejno a błyska,ricznie na nadciągające
armie rosyj. kie, zanim te zdołają si<; połączyć ze sobą.
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Zakład Krawiecki
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Wykwintnej Garderoby damskiej I mąsklej l~
oraz poszycia futer
~
Obfity wybór materiałów k rajowych :::
i z ag ran I cz ny c h st a Ie na

składzie ~

BYDG o SZ cz , Pomorska 7

HTel. 1444

B;;;;

~=

wi n : ;

;;

(w pobliżu Gdańskiej i Dworcowej)
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Tel. 1444 ~
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.IBLIŻSZE PREMIERY
DZIALU

MUZYCZNEGO:

Eizislrala

Operetka w 3-ch aktach.

Muzyka P. LI N KE ' GO.

/

Zródło szczęścia
Wielka operetka w 15-tu obrazach.
Napisał JARA BENES.
Rzecz dzieje

si~

na

Słowacczyźnie.

~RA-PREMIERA li' POLSCE!

I 9Tiagazyn Gorsetóro
~

MARIA KASPROWICZ!

~

dawn.

~

!1.Jędeos~c:~.

I

FIRANY

~

W. G. Neumann

ul.

Gorsety, biustonosze, bielizna.

§dańsfta

-

nr 27.

Gorsety na

99

- - t ra t a •• •
L aza§

(Streszczenie.)
"\V Atenach, na publicznym placu, gromadzą się wzburzone
kobiety, które głośno protestują przeci,,·ko ustawicznym wojnom,
żąda.jąc zakmiczenia " ·ojny i powrotu mężów do stęsknionych żon.
Li zis trata postanawia, ażeby żadna z Atenek nie wpuściła
'"rngo męża korzystającego z clnYilo\\·ego zawieszenia broni, do
swojego domu, dopóki nie nastąpi kompletne zawieszenie broni,
dając kobietom w piosence na s tępującą radę:

-

Lizistratq

(p. Carnero.)
~fy też na \\·zór męży,
Mamy tos oręży
Których nie z\\·ycięży brzydka
Jeden uśmiech miły,
A z lodowej bryły,

płeć,

Ogień pełen siły będziesz mieć.

I w złośliwym gadzie
Niknie myśl o zdradzie,
Gdy mu cukier kładzie drobna
To też \\" każdym względzie

dłm't,

C. BEHREND & Co.
==============================

_______..

BYDGOSZCZ

Kaw .a - Herbata - Kakao.
Towary kolonialne. Wina-Likiery.

Tel. 37-08 i 31-34

Bezpośredni import z krajów produkujących. Hurtowa palarnia kawy
i pakownia herbaty. Generalne zastępstwo firmy „Kosma" T. A. Gdańsk.

&dońsku 2~.

24

e

~rian ~omosiawski.

L_____
ł

miar~.
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BŁAWATY-JEDWABIE

~

Tele•on

~~-2~
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,
Za"·szc, ,jak i mszędzie
\" a.i!-lilniejszą będzie nasza bro!l !
Tak już było z dawnych lat
I tak za\rsze chce mieć Ś\l"ial.

3) \\'śród nocy, do dwóch żon zamkniętych '" altanneh. zakradają si~ stęsknieni mężowie

Nihias
p. \Vinczcrn-ski.

Refre11:

\Y ' zystko snem,

Czułr

•rzrok i powabnr ruch
gfo.", co im pil'ści
l'rrrl sznur \\' ustach z róż ...

Dfo·ięczny

A

śpiewając:

słuch,

zaległo

Kocliankom pomoc da

''" m1c.1scu tem
lecz cicho, sza!

ciemnościmg·ta,

Plantias

mężezyzna przepadł już!

l'nieść leż z lekka. rąbek szat,
Aby mógł dojrzeć nóżki ślad,
Tu go ll'ąć, a lam patrz

~cnny

Przegrn bil\\'l~ 'rnlnr gracz!

I , luchać

p. Re\\·kom;ki.

du ch,

powstrzymał

kazał

.Jak serce ".

\\·szclki rueh

mi

łonir drży!

Chrizis i Bacchis
2) Zapada noe , kobiety samr w ogrodzie. zachwycają się
i śpie\\'ają pieś1\ o Ś\rielłi kach ,jak na::; tęp uje:

przyrodą

Lizistrata pp.: Camero -

ndr

Chrizis i Bacchis
Grnl"iczówmt -

Hermano,ra.

ciemna skryj(' Ś\riat
Bez g\\'iazdek blasku,
Za arnot·ern młodzi '" ślad
Znikają ". lasku„.
Lrcz " . ciemności sam na sam
.Jest dość deas lyczne.
Więc robaczki ś1rit'l'<l tam
Jak eleklrycz1w.
1\aźdą gnł~ź, każdy krzr"·
Oś\\'ietla im dokładni(•
Bh ·zcząc, lecą około cl rzcw
.Jak trlko noc zapaclni0!
110('

pp.: Gry\\·iczó\rna -

Hrrmano\\·a.

l\liłość , rniłośc;

jedynir fal11 "· ci<1ż plrnir,
Kto " . .ie.i głębinie zatonie
Hozkosz znajdzir ". ~rn·ym d t·żąc ·m
Ona to, ,,. nocną ciszę
Serca cl \rn u kołp;zr.
Z0śle rzaro-;rnc sny„.
::VI ój Ś\\'ial gdzie tr !
Jasną

łon ii>,

nef rew
1.ceą śll'ictliki. "·ciąż
świecą ,

lcc<i.

I jak la tarki

Haclośc: leją \\" cl usz~ młod<i
I na d 1· og~ szc:zi;ścia •rioclą.
L0cą s\\·ietliki, \\'Ciqż lecą.
l jak la tarh ś\\· iec<i ,

\\ ięc i nas prowadźcie lam
Gdzie szcz~ście blyśni0 nam!

26
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BYDGOSZCZ, UL. MOSTOWA 6 - TEL. 3192
CJ7aiwiększy speci. magazyn
galanterii męskiej. kapeluszy i płaszcz!)
poleca stale n O UJ O .ś Ci w niezrównanym
wyborze oraz

najniższych

...---....
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włuśc. E D M U N D M A T E C K I
Bydgoszcz - Długa 1O - Teł. 3014

Najstarszy Hurtowy Handel Win i Spirytualii
~pecjl!llność: WINA WliGIEASKIE

Winiarnia - <J)cobiernia

ZAPRZYSIĘŻONY DOSTAWCA WIN MSZALNYCH .

cenach.
FABRYKA:

~

Id Xa tl0

Jrncizącego !-ii~

ró,rnież gorą~

Ll"IERIJ, HONIAHIJ, RfJ/lffJ,
Właane

poranka, \ryznajc
miłoś 0 ord ynctn!-i .J acentia,.; markietance :Jlelis8iP, na co ona odpowiada ,,. piosence:

shlaóy

ARAHłJ.

wolno-cłowe.

Jplew Helissq
p. Hanna
Ty

Wańska.

działasz

na mnie tak
Jacentiasku,
skacze jak
Ten ptaszek w samotrzasku!
Kochan~·
Aż serce

.lacentias
p. :Jiichal

Tatrzański.

zą jesteś ty
zalet zwolenniczką,
·więc w inną stronę zwróć
s,re liczko - radzę ci - tak:

i'\ ie pierw

BENONJAGLA
BYDGOSZCZ, PLAC TEATRALNY, TEL. 14-62
Poleca nejwiększy wyl::.ór

delikatesów, win i wódek krajowych i zagranicznych.

= = = = = = = = = = D r ó b • dziczqzna. ~
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Refren:
Z ordynansem \\"SZystko zrobi s ię ,
To zależy tylko jak i gdzie?
On przez cały dziel't jest na służbie
\V nocy też ,
I zastąpić porucznika
Może zawsze kiedy chcesz.

DLA PAŃ i PANÓW
Trwała

i wodna ondulacja

ROMAN FORMANOWSKI
Mostowa 12, teł. 38-56
Wielki wybór kosmetyków I perfumerii

_ _ _ _ _. - - S

Cukiernia „ 9lamiarnia

,,€au·óe Eavanóe"
jest nieóościgniona

JÓZEF TYBOROWICZ

22, telefon 23-70
Pierwszorzędny lokal towarzyski

=---Po_l_ec_a_c_i_as_t_ka_i_ka_w_ę_d_l_a_n_a_jw_y_b_re_d_n_ie-js_z_y_ch__sm_ ak_o_s_zy_.---11 1111
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60 nabycia tylko

w DROGERII POD „ŁABĘDZIEM"
Bydgoszcz, ulica Gdańska nr 5.

Telefon 38-29.

Zakłady Przemysłowe Romana Żurowskiego

Bydgoszcz,

Gdańska

20a, telefon 29-19.

Zapraszamy uprzejmie JWP. do łaskawe
go obejrzenia wytwornych samodziałów
wyrabianych na wzór angielski, w oryginalnych barwach i deseniach.
Doskonałe

na płaszcze, ubrania, kostiumy,
zarówno dla Pań jak I dla Panów

)) ._ fJ" fJ ._ ._ fJ §

((

poleca swe

odżqwcze

!iinlaczne i

czekolady, cukry I kakao.
Filie i reprezentacje w wszystkich większych miastach Polski.
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

§roj,;i~

wszyscy w
kolekturze

obywatelskiej

KAPTURKIEWICZA
z o. o.
PLAC TEATRALNY
Sp.

TELEFON 30-63.

Drukarnia Bydi'oska Sp. Akc. Bydgoszcz, ul.

Poznańsk.I

12-14„

