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FEDERICO GARCIA LORCA, syn andaluzyjskiego chłopa, urodził się
we wsi Fuentevaqueros koło Granady 5 czerwca 1899 roku. z wykształ
cenia prawnik wcześnie poświęcił się poezji i teatrowi. Poezja Lorki od pierwszej „Księgi wierszy" (1921) po „Romancero gitano" (1928)
i zbiór pieśni andaluzyjskich „Poema del Cante Jondo" 1931) - była
w literaturze hiszpańskiej zjawiskiem wyjątkowym: nowoczesne zdobycze formalne zespalają się w niej z rdzennym, folklorystycznym elementem w całość na wskroś narodową, ludową.
Drugą pasją

był teatr. Ostatnie lata swego życia (1931-1936)
scenie. Przez lat trzy prowadzil studencki teatr
objazdowy „La Baracca". Z dziesięciu napisanych przezeń utworów dramatycznych na scenach znalazło się osiem. Trzy z nich p oświęcił Lorka
kobiecie andaluzyjskiej wsi. W „Krwawych godach" toczy się walka
między małżeństwem z rozsądku a małżeństwem z miłości, „Yerma" to dramat kobiety bezpłodnej, trzecim najbardziej realistycznym dramatem Lorki jest „Dom Bernardy Alba". Napisany na miesiąc przed
śmiercią poety, przewieziony w rękopisie do Argentyny, wystawiony
został po raz pierwszy w 1945 r. w Buenos Aires w teatrze „Avenida"
z Margeritą Xirgu w roll głównej.

Lorki

poświęcił wyłącznie

Lorca nie był rewol ucjonistą, ale nie taił swych demokratycznych
antyfaszystowskich poglądów . Zginął zamordowany przez frankistów
6 sierpnia 1936 r.

Okładkę projektowa ł

Marian Kolodziej
Zdjęcia

Edmund Zdano wski
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DOM BETINARDY ALBA"

Hiszpania. Kraj, w którym fatalizm, pogarda dla doczesności,
ślepy kult tradycji i tocząca się od czasów średn i owiecza nieustająca walka między surowym purytanizmem a nieokiełzanym

głosem krwi -

tworzą szczególną atmosferę, naładowaną konfliktami co dnia grożącymi dramatycznym wybuchem.
Atmosferą tą przepojony jest dramat Lorki. Atmosfera ta
upodabnia go do antycznych tragedii. Surowa prostota „Domu
Bernardy Alba", nieskazitelne, wprost matematycznie ścisłe
następstwo przyczyn i skutków, plastyka działających postaci,
subtelne modulacje nastrojów - upodabniają ten dramat Lorki
tlo jakiegoś utworu muzycznego zinstrumentowanego na nonet.

Niech was nie rażą naturalistyczne szczegóły w tym poetycznym utworze. Nie sądźcie, że jego głównym tematem jest
freudowski problem - głód mężczyzny. Nie szukajcie przyczyn tragedii, która rozegra się za chwilę w patio domu Bernardy, wśród jego białych murów,' pod promieniami upalnego
hiszpańskiego słońca i w ciemnościach dyszącej namiętnością
wygwieżdżonej nocy - w rodowej dumie dziedziczki nazwiska
kata Niderlandów z czasów Filpa II.
„Dom Bernardy Alba" to dramat - przy wszystkich jego
cechach powinowactwa z ludową balladą- na wskroś realistyczny. r to nie dlatego, że zrodził się podobno z policyjnego
protokółu. Realizm „Domu Bernardy Alba " legitymuje się obyczajowo-społecznym uwarunkowaniem ukazanych w sztuce wydarzeń. Dzieło to jest obrazem źycia w warunkach sprzecznych
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z rozsądkiem, z podstawowymi prawami natury i człowieka,
prawami do wolności osobistej, decydowania o swym losie, do
miłości, niezależności. „Dom Bernardy Alba" jest wszędzie tam,
gdzie wszystko, co chce żyć i rozwijać si ę gnębione jest przez
bezwzgl~dne zakazy, gdzie człowieka skazuje się codziennie na
śmi rć wielokrotną nie pozwalaj"ąc mu wyrwać się z duszącej
go żelaznej obroży skostniałych praw i zwyczajów, gdzie ludzie
nie mogą ze sobq współżyć ale muszą się wzajemnie zagryzać
a Jedynym, ostatecznym aktem bezsilnego w istocie protestu
może być tylko śmierć.
Postać,

klóra wydaje

się być

w sztuce najsilniejsza jest
Swiadomie okłamuje się. Woli patrząc nie widzieć . Nie chce i nie może - spojrzeć w twarz
prawdzie o życiu, które panuje w jej domu. To nie tylko duma
powoduje Bernardą. Zachowuje się ona jak każdy posiadacz,
który za wszelką cenę i wszelkimi środkami stara się utrzymać
władzę wyłącznie w swych rękach. Ona nie rozumuje wydaje rozkazy. Jej siła zależy od stopnia u l egłości tych, którymi
włada. Jest „Dom Bernardy Alba" szczytowym osiągnięciem
realistycznego nurtu twórczości Lorki, gdyż u jego podstaw
w

rzeczywistości najsłabsza .
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„ Dom Bernardy Alba"
w
Państw .
Teatrze

w

Dreźnie .

Reżyser:

HANNES FISCHER

Scenograf :
GERHARD SAHADE
ANTONlA DIETRICH

(Bernarda Alba)

„ Dom Be r nardy Alb a" w P n1\s tw. T ea trze w
Rita Mosch (Ponc iaJ. Rci.yser : Albert F isch e l.

le.żą

nie. nieśmiała polityczna aluzja jak w „Marianie Pinedzie"
me płec, me przywiązanie de ziemi, jak w poprzednich jeg~
utworach dramatycznych, lecz wyraźne różnice klasowe.

. Córki Bernardy nie zaznają miłości, gdyż ich matka uwaz· a
- ma mężczyzny godnego" jej córek.'
ze. „na .s t o m1·1 wo k oło me
Pięć dz.1e.wcząt. jes.t żywcem pogrzebanych. Więdną, starzeją się,
~orzkmeJą, _boJą się ~atki. i nienawidzą jej. Za murem więzieneg? po~w.ork~ ~ętm zyc1e, grają namiętności, słychać śpiew,
krązy n.aJp1ęk~1eJszy chłopak wsi - Pepe el Romano. I on podlega teJ sameJ władzy co córki Bernardy: uczucie pcha go ku
6

Kassel. Lul se Gl a u (Berna rda) ,
Lo th a r Daum g arten .

~ccn oi;rnr:

Adeli, a swatów przyśle po Angustias, bo ta ma pieniądze.
A obok czai się niewiść tych, „co mają tylko ręce do roboty,
a po śmierci dół w tej ziemi sprawiedliwości" . Zza ściany
wdziera się na scenę krzyk człowieka, którego bez·względność
tyranii zapędziła aż w ciemności obłędu.
Śmierć Adeli nie jest triumfem nad Bernardą. Załamuje
się ona na chwilę, chwieje, ale nie padnie. Jej władcze „Cisza!"
raz jeszcze przygnie do ziemi poryw buntu, w grobowcu milczenia pogrzebie prawdę o tym, co się stało.
Opuszczamy białe mury domu Bernardy, wśród których
sennie, bez nadziei snują się czarne postacie, wstrząśnięci do
głębi tragedią, której byliśmy świadkami. Nie na tym jednak
koniec, że w ostatecznym rozrachunku w uciskających równie
godzi grom nieszczęścia jak w uciskanych. śmiercią Adeli
wzywa poeta wszystkich do burzenia domów Bernardy wszędzie,
gdzie one jeszcze istnieją, do przeciwstawiania się gwałtowi zadawanemu życiu, tyranii człowieka nad człowiekiem.
wl.
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mierze hrabia - rektor Tarnowski po drugim akcie, w którym helmao
Branicki w dramatycznej scenie z djabłam i brzęka dukatami Targowicy
krzycząc: „S ur sum cor d a, vivat car" a djabli jegry rosyjskie
- wynoszą go na widłach:
„„,h u ś h a - h u ś - h a j go h aj !
pój d z i e w ta n, d a 1 ej w ta n,
zł ot y
pa n ! weselny pa !„„

GWIDO TRZYWDAR-RAKOWSKI

P OŻ Ó Ł KŁ E

(Ze
Mój

najśliczniejszy

wspomnień

Kraków

KAR TY
aktora)
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W dziewięćdziesiątych Jatach ubieglego wieku rozbiła się jakby jakaś
bania z poezją , po której poszły dymy na całą Polskę . Rok moich urodzin
stal się początkiem przemian w życiu mojego najśliczniejszego Krakowa.
Nad starym, smutnym podwawelskim grodem rozszalała się „b ur z a
gr om a m I c zer w o n a" a srebrnych wężownic pioruny zaczęły bić
w ekscelencje i eminencje, w hofraty i w fumy mieszczańskich „centusiów" naśladujących „B ar a ny", w lojalizm„ G I od om er i i ski s Ie j",
w cale to przytłumione i jakby nierealne życie „K raków ka".

A wszystko

zaczęło się

od jednego maja 1890 roku, od p ierwszego
święta, który rzucił jakby wyzwanie
I prawie równocześnie od„. Sztuki!

w Polsce obchodu robotniczego
spierniczałemu światu.

Sztuka przez wrogów gnębiona, przez wierzchnie warstwy niedoceniane, przez pachciarzy, dbających o własne kabzę, zepchnięta do poz10mu
lepszej lub gorszej rozrywki, nagle huknęła pięścią w stół. Przede wszystkiem teatr!
„Buda" Gliksona na Szczepańskim Placu - gdzie pokolenia wychowały
na kombinacjach burżuazyjnej intrygi paryskiej, gdzie Słowacki „J. S." czekać musiał na swego Kotarbińskiego, gdzie czasem tylko wielcy
aktorzy godność repertuaru małowartościowego za pomocą wirtuozerii
stroili w tęczę, która w ustach prowincjonalnych szmirusów stawała się
zwykłą półobręczą - ko!lczyła swój żywot. 27 czerwca 1893 roku otw i era ł
podwoje teatr nowy. Teatr Pawlikowskiego, Kotarbińskiego, Ludwika
Solskiego. Kolejne afisze kochanej krakowskiej „gontynki" zapowiadały
aztuki: Ibsena , Bjornsona, Strindberga, Hauptmana, Curela, Oskara Wilde'a, Ostrowskiego, Gogola, Gorkiego, Maeterlincka .
się

W pięć lat potem - nowe uderzenie! Przyjazd do Polski tego osławio
nego „truciciela dusz" - Przybysza. (St.:.nisława Przybyszewskiego)
i premiera jego sztuki 4 ,D I a szczęści a". Kraków szalał.

W roku 1899 premiera „W ars z a w i a n ki" St. Wyspiańskiego z Mow rol i Marii i z niezapomnianą k reacją Solskiego w roli
Starego Wiarusa . W roku 1901 - „ Wesele". To przecież na tej pre-

drzejewską
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trzasnął drzwiami swojej złotej loży i wypadł z teatru jak szalony.
Dziadkiem żony T arnowskiego był właśnie Branicki.
To przecież Józef Kotarbiński - za czasów swej dyrekcji - wygrywa
bitwę o dzieła naszych wieszczów, wprowadzając do repertuaru „K ord i a n a. Przed nim poemat dramatyczny Słowackiego, uważano za niemożliwy do ·wystawienia. Zaraz potem wystawia „N ie boską Kom ed i G" Krasińskiego, „S e n s reb r n y S a 1 om e i" i „K s i ę dz a
Mark a" Słowackiego, Mickiewiczowskie „D z i ad y" w inscenizacji,
dekoracjach i kostiumach St. Wyspiańskiego.
W ten świętoszkowato - klerykalny Kraków uderzy Wyspiański, kiedy
przez usta P rymasa , rzucającego w „W y z w o 1 e n i u" słowa . . „n a
kol a n a !"
wyszydzi kardynałn Puzynę, a raczej scenę, jaka rozegrała się pomiędzy n im a sympatycznym katechetą Puszetem w gimnazjum,
do którego uczęszczałem. K a rdy n a ł uznał przywitanie katechety z niedość pokorne i zwymyślał kanonika wobec uczniów, wołając owe słowa:
na kolana!
Albo tłumy w ujeżdżalni pod Kapucynami, gdzie przemawiał leader
P .P.S-u Daszyński. Do ujeżdżalni chadzałem jako student uniwersytetu
Jagiellońskiego gapić się na czerwonego t rybuna niczym na carów i królów - Solskiego.
Wreszcie fascynująca Krakowian Jama Michalikowa z „Z ie l o n y m
Ba 1 o n i k i e m". W „Z ie I o ny m Ba I o n i ku" prymicje oklasków
święcili Teofil Trzeciński, Leon Schiller i Juliusz Osterwa.
Burza jaka podówczas przeszła nad Krakowem, musiała pozostawić
niezatarte wrażenia na młodzieńcu. Kraków - „Sukiennic, Hawełki
i Wencla" jak złośliwie podkpiwali z krakusów - królewiacy, w ciągu
dz i esięciolecia urósł w legendę li teratury, malarstwa, krakowskiego
teatru.
Już nie żyli moi drodzy rodzice. Kiedyś w „ż a k a c h
kr a ko w ski c h" miałem napisać:

„„.G rod zie mej młodości cudny,
pozdrawiam ciebie
k a ż d y m s e r c a d r g n i e n i e m„.
tam tuli się mogiłka
pod strażą aniołów
wierzbą srebrną płac z ą ca."

n

ażeby

nie wpadł w ręce wroga, kilka dni spędzonych w trumnie w baraku
cholerycznym w Bi.isseldorfie. obóz w Ci.istrow, kopalnia węgla , w której
przez osiem miesięcy pracowałem jako pomocnik górnika , w końcu
ucieczka z kopalni i przybycie do Krakowa w chwili, gdy z Ratuszowej
wieży orzeł Habsburgów padał strzaskany na bruk krakowskiego Rynku,
a na odwachu zuciągal warty 1~ pułk krakowskiej ziemi.

Po .{.mi~rci rod7~criw przc>r.ioslem si• • do przyjaciół mego ojca Kisielewskich, !rodziców Jana Augusta. autora „S ie ci" i „K aryk al ur"). Jak przez mgłc: przypominam sobie kilka rozmów na rozkwitłych
wiosną Plantach i wychudzoną, bladą twarz pisarza już pozbawionego
zdolnost:i twt:rzcnici a w krótce potem i świadomości. W kilka lat pómiej
w Warszawie grałem w jego „K a i· y kat ur ach" w reżyserii Konstantego Tatarkiewicza.
A11slrii

Za

skraw'k

było

ncdzy

czyłem

r

klepsydrę

przechodząc

obok

zapowiadającą

kościoła

. Tak, wszystkie moje drogi
pów, Kaniowa, kopalni węgla.
Za
zwań

tydzień

grałem

już

żałobne

O.O. Franciszkanów, zoba-

za duszę ś.p.:
Gwidona Rakowskiego, poległego na wojnie. Co? Pyszny kawał!! To ten
zagubiony na „polu chwały" cesarski „zetelek" narobił takiego węgier
skiego gulaszu. że nabożenstwo przerodziło się w odpowiednią stypę nie
potrzebuję na..,.,.et mowić. Pijailstwo było nic wąskie! Pomeważ rodzina
moja przeniosła się w poznańskie, więc i ja we wrześniu 1919 roku zakotwiczyłem siebie w Poznaniu, w chwili, kiedy na mieście ukazały się
afisze o występach Ludwika Solskiego. Przeznaczenie! To jego królewska
gwiazda przywiodła mnie do Poznania. Z fantazją zanuciłem„. Przejdziem
Dniestr, Wisłf: . Wartę bc:dziem„ .. aktorami!

Wiktor Bn1mmcr we wspomnieniach o mnie napisal, że Trzywdar
„z a z n a ws z y z a I e d w i e p i r wszy c h p i es z c z o t z e s z tuk ą i t o p o d o k i e m n i c b y l e j a k i e g o m i s t r z a, b o
Ludwik a Solski cg o, zdrad z i I swą młodą kochankę".

W operetkowym mundurze żołnierza „K. und K. Infanterie Regiment
Nr 13 Erzherzog" (reszty bombastycznej tytulatury nie pamiętam) przy
ko11cu sierpnia 1914 roku żegnałem „Rudolfs-kasarnię" w Krakowie na
długie cztery lata. Miałem powrócić do niej jako do koszar im. Jana
Sobieskiego w mundurze polskiego żołnierza . W kieszonce cesarskich
spodni unosiłem „zetelek" (kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz adresem kogo zawiadomić „w razie wypadku"). Jakiż dowód troski łaskawego
monarchy o swoich poddanych 1 „~elelek" ten miał stać się potem podstawą szalonej popijawy.

zamieniłem

Pewnego dnia,

Na .ies1cr1 1914 roku zaangażowałem się do Czarneckiego t. zw. („M iz a"). Plany przckregliło Sarajewo! Przez cztery la La ludy monarchii
nic ch1·•1~e bic sil; PGdzono na rzeż. Zu „A ust r i i skra wek n c: dz y",
jak śpiewała żołnierska piosenka
i; ac

Rzeczywiście naładowany Słowackim, Wyspiańskim, rolami Solskiego,
Mielewskiego, Tarasiewicza, Solskiej, Wysockiej, Sosnowskiego, Edmunda
Rygiera, jak letnie powietrze elektrycznością, opuszczałem Kraków. N ie
dobrowolnie.

zostania u „p<rna wojska" i otrzymania oficerskich szlif
na kartkę demobilizacyjnq. Marzeniem moim
zdobycie oficerskich szlif ale - w teatrze.

Propozycję
czemprędzej

prowadzą. „

rolę

nabożeństwo

do teatru. Z

Stadnickiego w

akermańskich

„C arze

ste-

Sam o-

c u".
(C.

d. n.)

zapasowego baonu wyruszyłc>m na „pola chwały".
dzielny wojak uczynił, to było opróznienie „patrontaszy" i tornistra (w którym ponoć żołnierz nosi buławę marszałkowską)
z naboi i napełnić go na lewo wyfasowanymi konserwami i kiełbasą,
aż w jednym „gefechcie" (co znaczy ataku) pod Niżniowem, cisnąłem,
cesarskim manlicherem przed rosyjskimi okopami i znalazłem się w 51
carskiej roboczej drużynie.
Po kilku

miesiącach

Pierwszą rzeczą jaką

Na

filmowej

tnś'mie

W pamięci jakby na filmowej taśmie przesuwają się stepy Akermanu,
Reni, Belgrad, Gallatti, upadek caratu, Il Korpus W. P. na Wschodzie,
bitwa z Niemcami pod Kaniowem, sztandar pułkowy darty na ćwierci,
l3
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POCZĄTKI ŻYCIA TEATRALNEGO na Wybrzeż~ dat~ją się.~?,
26 października 1945 r. Dnia tego, , premierą „Moralnośc~ ~a~i Dulskie]

dyr. Helena Hałacińska rozpoczęła pierwszy sezon MieJskiego Teatru
„KOMEDIA" w Gdyni.
.
.
27 października dyr. Aleksander Gąssowski n otwarci~ Tea~ Dramatycznego w Sopocie wystawił „Jutro" Conrada-Korzeruow.skieg.o.
.
Równocześnie w Gdyni rozpoczyna pracę Teatr Marynarki WoJenneJ
pod dyr. Gwido Trzywdar-Rakowskiego, w Gdańsku . z~ś działa Zespól
Artystyczny pod kierownictwem Malwiny Szczepkowskie].
20 LISTOPADA 1946 R. dyr Iwo Gall otwiera Miejski Teatr „Wybrzeże" prapremierą „Homera i Orchidei" Tadeusza Gaycy (Karola To~or
n ickiego). Zespól artystycz.ny Teatru składa się ze słuchaczy krakowskiego
Studia Dramatycznego Iwo Galla.
W FESTIWALU SZEKSPIROWSKIM w 1947 r . Teatr „Wybrzeże"
zdobywa I Nagrodę Zespołową za „Jak wam się podoba" w inscenizacji
i reżyserii Iwo Gall~, który otrzymał II Nagrodę indywidualną za reżyserię.
_
15 PAŻDZIERNIKA 1947 R. Teatr „Wybrzeże" otwiera drugą scenę TEATR KAMERALNY - w tymczasowej siedzibie w Domu Marynarza
w Gdyni, prapremierą sztuki Morozowicz - Szczepkowskiej „Genewa,
Paquis 10".
15 KWIETNIA 1948 R. - otwarcie TEATRU KAMERALNEGO w Sopocie prapremierą sztuki R. Ferdinarda „Trzech synów i córka" w reży 
serii i dekoracjach Iwo Galla.
Na posiedzeniu Woj. Rady Kultury i Sztuki ówczesny min. Sokorski.
zapewnia, że w przyszłym roku rozpocznie się odbudowa Teatru na Targu
Węglowym .

16 PAŻDZIERNIKA 1948 R. wznowieniem „Tańca księżniczki" L. H.
Morstina otwarto trzeci sezon upaństwowionego już Teatru „Wybrzeże"
na trzeciej jego scenie - w Teatrze Wielkim w Gdańsku-Wrzeszczu.
STUDIO MUZYCZNO-DRAMATYCZNE, zalążek opery, powstało przy
Państwowym Teatrze „Wybrzeże" w 1948 r. a 24 sierpnia roku następ
nego dało premierę „Halki" Moniuszki w inscenizacji i reżyserii Iwo
Galla.
NAGRODĘ ARTYSTYCZNĄ Woj. Rady Kultury i Sztuki otrzymało
w styczniu 1949 r. dziesięciu artystów dramatycznych Państwowego
Teatru „Wybrzeże" : Maria Bogurska, Halina Gallowa, Ja'dwiga Karczewska, Barbara Krafftówna, Ewa Krasiejko, Zofia Perczyńska, Aniela
Swiderska, Konrad Łaszewski, Bronisław Pawlik i Roman Stankiewicz.
W L~CU 1949 R. Dyr. I wo Gall odznaczony został orderem „Sztandar
Pracy" I klasy. Dyr. Gall z większą częścią zespołu przenosi się do
Teatru im. Jaracza w Łodzi a kierownictwo Państwowego Teatru „Wybrzeże" obejmuje Stanisław Kwaskowski.

F'.ELIKS KRASSOWSKI scenograf, autor dzieła o scenografii p. t.
Scena narastająca" laureat dwu ogólnopolskich konkursów teatralnych
(1927 r. - za scen~grafię do „Wesela" Wyspiańskiego, 1949 r . - II_I
n agroda za scenografię do „Poskromienia złośnicy" Szekspira) obchodził
w 1949 r. 30-lecie pracy artystycznej .
W F INALE FE T I WALU SZTUK ROSYJSKICH I RADZIECKICH
w 1949 r . Teatr „Wybrzeże" brał udzia ł sztuką F adiejewa „Młoda Gwardia". Wyróżnienie za reżyserię „Ożenku" Gogola przyznano Stanisławowi
K waskowskiemu.
W FESTIW LU POLSKICH SZTUK WSPÓŁCZESNYCH „Wybrze:t. "
b rało udział sztuką L. Rybarskiego „W stoczni". Za jej reżyserię i wykonanie głównej w niej roli Il Nagrodę otrzymał Wiktor Biegański. Wy~
różniono ponadto Mariana Kołodzieja za scenografię i Maurycego
J anowskiego za rolę Wrężla.
OD WRZESNIA 1950 R. DO 1955 R. dyrektorem Państwowego Teatrl..\
„Wybrzeże" był Tadeusz Rybowski. Kierownikami artystycznymi kolejno:
Stanisław Kwaskowski (1950-1951), Tadeusz Muskat (1951-1953), Lidia
Zamkow (1953-1954) i p. o. ki r art. Wacław Kalbarczyk (1955).
STANISŁAWA GAJ EWSKA obchodziła 28 czerwca 1953 r. 50-ciolecie
pracy aktorskiej. Jubilatka grała rolę Mroczyńskiej w „Szczęściu Frania"
Perzyńskiego. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.
J UBILEUSZ 40-lecia pracy artystycznej obchodził 5 grudnia 1953 r.
Gwido T r zywdar-Rakowski, grając rolę Alberta w „Zwadach miłosnych"
Moliera.
DYREKCJĘ „WYBRZEŻ A " w lipcu 1955 r . obejmuje Antoni Biliczak,
kierownictwo artystyczne - Tadeusz Zuchniewski.
NAJBARDZIEJ „TEATRALNE" z trzech miast Wybrzeża" jest Sopot,
którego Teatr Kameralny zarządzeniem Techn. Insp_ P racy Zarz. Okr.
Zw Zaw. Prac. Kultury zamknięto 8 listopada 1955 r. do czasu przeprowadzenia niezbędnych remontów.
Przeciętna frekwencja na 1.9:18 przedstawien iach wynosiła 73,2 proc.
przepustowości sali, podczas gdy w Gdańsku 61,8 proc. a w Gdyni
42 proc.
W OKRESIE PRZEBUDOWY Teatru Wielkiego (maj 1955 - luty
1956) „Wybrzeże" gra na Oksywiu, w Nowym Dworze, Wejherowie,
P ucku, Lęborku, Malborku, Sztumie, K widzyniu, Starogardzie, Oruni,
Słups ku, Ustce, Łebie oraz w Młodzieżowym Domu Kultury we Wrzeszczu,
dając do g rudnia 1955 r . - 115 przedstawień w terenie dla 55.323
widzów.
PO RA Z P IERWSZY gra „Wybrzeże" w sali Technikum Przemysłu
O krętowego w Gdańsku (Białowieska 1) 17 stycznia 1956 r_ „Melodramat"
Warmińskiego.

W WARSZAWIE w dniach 12-26 sierpnia 1956 r. teatr nasz dał 11
przedstawie ń „L adacznicy z zasadami" Sartre'a i „Najszczęśliwszego
czł owieka" Maltza w Teatrze Nowej Warszawy w Pałac u Nauki i K ultury
oraz 13 przedstawień „Ptaka" Szaniawskiego w T atrze „Ateneum".
W ŁOD Z I w Teatrze Powszechnym w dniach 1-19 wrześni a 1956 r .
graliśmy 22 r azy „Melodramat" Warmińskiego w reż. Z. Hilbnera i deko-

racjach F . K r assowskiego.
SPOŁECZN Y KOMIT ET ODBUDOWY TEATRU na Targu Węglowym,
powstały
z inicjatywy Miejskiego Komitetu Frontu Narodowego
w Gdańsk u , ukonsty tuowa ł s i ę 6 wrześni~ 1956 r.
NO WĄ „B AZĘ" , budynek przy ul. Waryńskiego 36 we Wrzeszczu,
obją ł teatr w posiadanie 1 listopada 1956 r .
15
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NAGRODĘ TEATRALNĄ miasta Gdańska za rok 1956 otrzymała art.
dram. Helena Sokołowska.
DOltOBEK DZIESIĘCIOLECIA Państwowego Teatru „Wybrzeże" to
119 premier (w tym 17 prapremier), 6.491 przedstawie1'1 i 2.315.667
widzów (dane do grudnia 1956 r.)
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