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.JERZY BROSZKI EWICZ 

urodził się w 1922 roku we Lwowie. W szóstym roku życia 

siedział jut przy fortepianie, a w szesnastym koncertował publicz
nie. Po wojnie wstąpił do krakowskiej 'Nyższej Szkoły Muzyczne.i. 
Jednak już w roku 1945 zdradził muzykę dla literatu ry; debiu tuje 
jako pisarz opowiadaniem Monika, drukowanym na ta m ach „Odro
dzenia". Prawdziwy rozgłos zdobył książką o Chopinie - K sztalt mi
lo1ici - która miała wiele wydań polskich, a także przekładów na 
języki obce. W roku 1952 Broszkiewicz pisze powie§ć dla młodzieży 
Jacek Kula, a w następnych Jatach m . in. Kartki z notesu i Spotka
nie z muzyką. W roku 1948 otrzymuje Nagrodę Ziemi Krakow
skiej, w 1952 Nagrodę Państwową. Jerzy Broszl<iewlcz, ;many 1 ce
niony jako prozaik, od roku 1957 kieruje swe zainteresowania 
w stronę innej formy literackiej - dramat:.i. P1)\\·stają Imiona wła
dzy, Jo11asz t błazen, Głupiec i inni, Dziejowa rola Pigwy, Bar 
wszystkich świętych, Niepokój pned podróżą, Skandal w H elbel'qu 
i Inne. 

W dorobku dramaturgicznym Broszkiewicza znajduje się około 

16 sz1.uk. Różnorodność problematyki , bogactwo f o rmy, zmiennosć 

techniki i ów „nerw dramatyczny" zapewniły Bros2kiewiczowi nle
poslednie miejsce wśród dramaturgów polskich. O ;:ywej współ

czesnosci jego sztuk w teatrach świadczy olbrzymie ich powodzeni;, 
na scenach niemal wszystkich teatrów polskich. Vv roku 1962 no
tujemy w kraju około dwunastu premier dramatów Jerzego Brosz
kiewicza. Znany jest także za granicą - interesują ~ię jego sztu
kami teatry w Moskwie, Pradze, Nowym Jorku. 

Jerzy Broszkiewicz mieszka obecnie w Krakowie i jest kie
rownikiem literackim Teatru Ludowego w Nowej Hucie. 

WAŻNIEJSZE REALIZACJE SZTUK JERZEGO BROSZKIEWICZA 
W SEZONIE 1961/65 

Imiona władzy - Mexico City 
Głupiec t tnni - Schlosstheater-ZPllc-
Dwle przygody Guliwera - BBC, Radio Zagrzeb. Ch;;rlcston U')A 
Skandal w Hellbergu - Praga, Koszalin 
Przychodzę opowiedzieć - Teatr Współczesny Warszawa, Te,1try 

Dramatyczne Szczecin 
Zejście z cokol-u - Teatr Polski Wrocław 
Wesele na ostedlu - Teatr Ludow~· Nowa Huta 

W PRZYGOTOWANIU: 

Koniec księgi VI - Burg th eater Wiedeń 

Przychodzę opowtedziec - Teatr D ramatu Komedii Leningrad, 
Teatr im. Stanisławskiego Moskwa 

Bar Wszystkich Swiętych - Cha mbe rq Theatre Los Ange!os 
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Jerzy Broszkiewicz 
JUBILEUSZOWA 

Komedii Zejście z cokolu dałem podtytuł : komedia jubi
leuszowa. Co więcej - ty.tul i pod,tytuł pow.stały łącznie 
z pierwszym ogólnym pomysłem całości. Ozmacza to, że od 
początku - i do końca - pracy naid tekstem towarzyszył 
mi zamiar napisa1nia rzeczy Olkazjonalnej, świątecznej i wla
śnie jubileuszowej, czego inie tylko •nie zamierzam ukrywać, 
ale co przy okazji prapremiery chcę nawet podkreślić. 

Ostateczny wynik, a więc ·próba sceny i sąd widowni -
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są <>beC'llie już poza moim zasięgiem . Pragnę jednak przy 
okazji prapremiery dodać słów kilka zarówno w sprawie 
pod·tytułu, jaik i kilku i,rmych autorskich intencji związa

nych z tą \komedią. 

Komedię jubileuszową pisałem z intencją !Podwój ną. 
A mianowicie : inie tylko z chęcią dedyikowania tekstu jubi
leuszowi Ziem Zachodnich, ale także 1przeciw poniektórym 
naszym kompleksom. 

Na wsadzie złych .wspomnie!l. i ,skojarzeń •Ustalił się 
u nas (pogląd, że hteraoka dedykaoja , chęć autorskiej po
chwały j aprobaty dla 2ldarzeń nam ws,półczesnych, grozi 
złym typem dworskości, artystyczną ipomyłką - jeśli nie 
błędem lub zgoła wypaczeniem. Wydaje mi 1się, że pogląd 

ten nie ttyle za sługuje na miano poglądu , <He właśnie kom
pleksu. To ·prawda, że •najceinniejszym i na.j:trudniejszym 
do uzyskania celem ,pisarskim jest mądrość krytyki i sądu. 
Surowego sądu ·nad światem 1nas otaozającym - i przede 
wszys1lkim: nad światem w nas zawartym. Ale ka żdy sąd 
krytyczmy mu si - a ra:czej powinien - mieć za punkt 
wyjściowy ze spól war.toś c i dodatnich. Dlatego też umiejęt

ność kryityki, bez umiejętności aprobaty, ·nie może zasługi
wać ina imię rzetelnej , j e śli aparat kr)•tyczny ·nie ma w~pie

rać się na dalekich rze czom ludzkim utopiach. 

Zejście z cokołu pi sa ł em jako !komedię w rozumieniu 
tradycyjnym. Z chęcią dedykowania jej ludziom z pomnika 
i zabawienia ludzi otaczających komediowy cokół. Przed 
pierwszą 1próbą sceny wiem bardzo ·niewiele o tym, j a
k i - w ramach moich możliwości - zdołałem uzyskać 

rezultat. Ale do intencji jubileuszowej raz jeszcze się przy
znaję i raz jeszcze ją podkreślam. 

Wiele zawdzcięczamy, w historii literatury i wszelakich 
innych sztuk, uśmiechowi, zabawie i aprobacie wiel'kich 
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artystów dla rzeczy i zdarzeń, których byli świadkami. Za
chowując poczucie real•nych proporcji wobec wielkich, pra
gnąłem w Zejściu z cokolu [przypomnieć o tej właśnie tra
dycji, do 1~tórej współcześni też mają pełne wewnętrzne 

prawo. 

I 'to •nie tylko ·twórcy, lecz przede wszystkim chyba 
świajkcwie ich pracy. 

• 
Zejśc-ie z cokołu wchodzi na scenę ·wrocławską i <poświę

cone ·jes t przede wszystkim temu miastu. Nie jes't jednak 
próbą dokumenfacji historycznej. Nie ma we Wrocławiu 

skrzyż01Wania ulic : Sierfan'ta Paouły i Pierwszego Maja. 
Ale wyda.je mi 5,ię, że historia Ziem Odzyska•nych rodziła 

się •na takich właśnie skrzyżowaniach losów pojedynczych 
ze zbiorowymi. Słowem: dedykując 'komedię Wrocławiowi, 

widziałem ·w nim reprezenta·n:ta także innych miast i ziem 
Polskiego Zachodu, trudnego pion ierstwa 'tych współczes

nych, 1.kitórzy choć nie byli wielcy, na pomnik zasłużyli na 
pewno. Zasłużyli nań w ludzkim wymiarze swej prze·cięt

ności - 1udzkiej i dobrej przeciętności. 

Zejście z cokolii ma być komedią - inie opowiada jed
nak anegdot z.byt wesołych. Mechanizm 1wejścia na cokół 

kryje w sobie także fakt ode j ś cd a spośród 1iinnych, tych, 
którzy przejmu,ją od odchodzących ich inspj.rację i rozwi
jają działanie. Jest to, ja!k sądzę, najbardzie1j naturalny 
z ;porządków ludzkiego działania, chociaż nie je.St zbyt we
soły dla ustępujących - co oma cza: dla ws z y s t k i c h 
żywych ludzi. 

Komedia jubileuszowa i;:oświęcona jest pokoleniu, które 
w naszej współczesności przyszło tu pierwsze ojbu:lowywać 
i ,budować Dom. Prawdą jest, że czas, w którym ,przyszło 
im żyć d· pracować, był czasEm bardzo wielkiego .trudu. Ich 
C'gzystencja. ich doświadczenia to temat trwały , temat na-
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1prawdę wi€'l1ki dla współczesnych, a prze<le wszystkim dla 
następców. 

Komedia jubileuszowa jest jedyinie próbą okazjonalnej 
dedyikacj1i - •i autor ;pomnika, !który w eipilogu Zejścia 

z cokolu uchyla przed !Postaciami na •cokole ka:pelusza, wy
stępuje także w imieniu a.u'tora komedii. 

Prawdą jest jednak iprzede wszyistikoim i to, że ten drugi 
pi;gząc komedię okazjonalną 1działał w nadziei, i w ambicj,i, 
wyrażein,ia ipisar.sk•iej aprobaty dla rzeczy trwałych, i choć 

powszednich - to roZS'kzygający.ch o historii. 
Dlaczego zaś komedia? 
Rzecz tłumaczy, również w imi€ind·u au1tora, były kapral 

Judyimczak: ludzie lubią się śmiać z tego, co lu·bią. I co 
szanują. 

Tadeusz Ciałowicz - plakat 



NIEZAPOMNIANY ROK 
CZTERDZIESTY PIĄTY 

POLSKA FLAGA 
NAD WROCŁAWIEM 

Wjeżdżamy do Wrocławia. Nie myśli ·się o niebezpie
czeństwie. Radość rozpiera piersi. Polska wła::lza przyjeż

dża do Wrocławia, wreszcie, po siedmiuset latach! 
Na granicy miasta, iprzy olbrzymich zniszczon ych ha

lach, pierwszy napis: Kraftfahrwerk Bres!au. W mig 1nasi 
chłopcy kolbami zrzu cają niemiecką tablicę na ziemię. 

Jesteśmy gośćmi Wojen ego Komendanta Wrocławia. 
- Czekaliśmy na Was - powiada pułkownik. Skoro 

tylko miasto zostanie oczyszczone z r sztek niemieckiego 
garnizonu, uroczyście oddajemy je PoL5ce. 

Na ulicach i w centrum Wrocławia ·trwają w alki uliczne„. 
Polsk a przysłała tutaj swoich 1przedstawicieli, którzy przy 

akompaniame.n.cie frontowych huków liczą godziny dzielące 
Polskę od jej ponownej w dziejach intronizacji we Wroc
ławiu [„.] 

PIERWSZE DNI 

Nadszedł dzień 7 maja. Fala zwycięzców zalała całe mia
sto. Zobaczyliśmy pierwszych pols•!<ich żołnierzy. Na heł
mach imieli białe orły, święty dla nas symbol. z zapartym 
tchem i dławionym szlochem 1witaliśmy ich. Rozwalone wfęc 
były „krzepkie wrota" zagradzające drogę do upragnionej 
woLności... Ale i do naszych nowych obowiązków. Po
legały one na ·tym, że trzeiba było gasić ipożary, zwalczać 
szerzące się epidemie tyfusu, biegunki. zaludn.ić miasto 
zaprowadzić ład i porządek. a wreszcie - podnieść z gru~ 
zów polski Wrocław. 

Stefan Kuczyński 



... Bez.pośrednio po przy;byciu do Wrocl~wia pre~yd_ent 
miasta dr Drobner zajął się 1przede wszyS:tk1m uwolnieme~ 
robotndków ,j jeńców polskich. Na przedmie~ciu Wrocła:w1a 
Burgweide był obóz, w którym dotychczas Jeszcze waJdo
wało się około 4 tys. Polaków. Dr Drobner 1kazał zwoła_ć 
wiec dnia 11 maja 1945 r. na :placu w obozie i w~głos1ł 
do zgromadwnych przemówienie, wita'jąc ich w wo!Jne'J ~ol
sce. Słuchamo go wśród powszechnego wzruszeni~. :wielu 
robotników i jeńców pozostaje ochoczo we _w:ocł~·w1u ~ o'ko
licy, ibo wszę:dzie nad Odrą 'trzeba jak naJw1ęceJ ludzi , aby 
cały ten 1kraj :z;budzić do życia [„.] 

[Z att. red. Wionczka w „Dzienniku Polskim"] 
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RUINY I MUZYKA 

Wrocław zastałem jeszl'.ze nie wystygły z pożarów. Dymy 
wlokły się po szpalerach ruin, dymy ostre, gryzące. Za 
nimi pełzła lemiwie przykra woń spalenizny. Kikuty kale
kich, 1SJpalonych domów ciągnęły się tragicznym pochodem 
po o1brzymich przestrzeniach. To robiło wstrząsające wra
żenie. 

Nigdy nie zaipomnę pierwszej wędrówki do gmachu Pol
skiego Radia na Krzykach. Prowadziła ona przez je.dno gi
gantyczne pogorzelisko wspaniałą , szeroką aleją. Szczątki 

domów, resztki kolumn, kariatyd, wyrwy po bombach, 
oberwane ściany, kupy ,rumowisk kurzących dymem. I tak 
aż po kra·wędzie horyzontu. A ponieważ żadnej mechanicz
nej lokomocji 1nde .było, szlo się i .szło ,przez ten cmentarny 
krajobraz godzinami. Nic dziwnego, że powstaje wtenczas 
tzw. choroba ruin. 

Ale życie szybko zaczęło wić sobie gniazda wśród tych 
rozwalin. Lud:l)ie otocze;ni przestrzenią pustynną, niemal 
martwą, wzięli się ostro do normalnej krzątaniny J na prze
kór ponuremu otoczeniu byli pełni radości i zapału. Na
reszcie bowiem po latach okupacyjnych mogli się swobo
dnde poruszać ii !pracować w jasny dzień we wszystkich 
dziedzinach [ ... ] 

Byłem pierwszym Polakiem pianistą i od razu miałem 
pełne ręce roboty. Mój wrocławski debiut (28 lipca 1945) 
w koncercie symfonicznym złożonym z dzieł polskich sta
nowił dla mnie ·wzruszające przeżycie , To zrozumiałe: gra-
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Iem znowu wobec publiczności, mialem z 111ią osobisty kon
takt, grzmot oklasków zamykał każdą część koncertu, ?.a, 
każdy wykom.any utwór. Niezapomniana atmosfera! Palll;1ę
tam, że na koncercie byli przedstawiciele władz polskich 

i rad:ziieckich. 

Piotr Łoboz 

W SZTABIE PIONIERÓW 

Ja!k:kolwiek .już 1póżno, zwołuję naradę lwlegów i współ
pracowników, aby zastanowić się nad sposoba1:1i zabezp~e
czenia ocalałych · budyn1ków d zawartych w mch mat~na
łów. Problem nie jest łatwy do rozwiązania. Na .kazdym 
kroku wy.słępuje na jaw zupełna bezsHność w obhc~u P,O~ 
żarów rabunku i og·romu zmiszcze,nia. Poczuoie bezs1lnosc1 
potęg~je wizja s.tra·conej przed południ~~ Biblioteki. ~'.k~ 
nie ijes.t pewJen, czy zastanie ju•tro na m1e>JSCU to, co dz1.s1aJ 
widział . Padają różne rady, gorsze i lepsze, ale w obl;czu 
sytuacji _ wą>tłe i połowiczine. Czuję, że 'wszyscy, ktor~y 
ra:dzą, oczek·ują rady ode mnie, a .nade wszys.Vko oczekuJą 
ode min.ie poparcia. Ja zaś mogę im powiedzieć .tyle tylk~, 
że moja siła jako kiNownika stanowi jedynie sumę . sił 
moich współpracowników, moja pomysłowość - surnq ich 
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własnej .pcmysłowości. Chcę im powiedzieć, że gdy władza 
leży 1I1a ulicy d· ni·kt n•ikogo nie słucha, nie należy się oglą
dać za egzeikutywą dla poparcia 1swoich rozikazów, ale trzeba 
po iprostu rozkazywać i skupiać koło siebie tych, którzy 
chcą słu•chać, gdyż oni dcpiero stworzą iPCJszukiwaną siłę 

przeciwko tym, którzy słuchać nie ·Chcą. Im mniej się ma 
siły, ty:m mocnied trzeba ją manifestować. M·ilczę jednak, 
aby odsłonięciem swojej chwilowej depresji nie zniechęcać 
tych, k.tórzy we mnie widzą Cliparcie, siłę i radę. Na~rnzuję 

więc zmobilizować Niemców do prac 1porządkowych, wy
.stawić im legitymacje zwalniające od i·nnych prac przymu
sowych, wywiesić chorągwie biało-czerwone, umieścić na 
gmachach surowe zakazy wchodzenia ·na teren zabudowań 
uniwersyteckich i afisze stwierdzające zajęcie ·budymków 
na rzecz Ministerstwa Oświaty, zgromadzić sprzęt przeciw
pożarowy, choćby w postaci wiader, sformować grU>py ra
townicze z Niemców, zawalić gruzem rozwalone bramy itd. 

Słowem, wydaję szereg zarządzeń, które przychodzą mi do 
głowy lub które podsuwają mi pomysłowi współtowarzysze. 

Mimo to pada nerwowe ,pytanie: 

- Jak bronić się ,przed atakami band szukających łupu? 
Może by prosić prezydenta, aby zażądał osłony wojskowej 
od komendy radzieckiej? 

Ciiśnie mi się ·na usta odpowiedź, że !Pierwszy 1prezydent 
przejął właśnie z rąk radziedcich władzę w mieście w imie
niu Rządu Rzeczypospolitej i .nie uczyni mic, co by dowo
dzić mogło, że władzy tej nie jest w stanie wykonywać. 

Chcę odpowiedzieć, że sami muszą 2lnależć radę, zasto
sowaną do miejsca, chwili i okolic:zmości. Wstrzymuję się 

jednak, gdyż nie mam gotowej odpowiedzi na pyfanie, które 
nieza.wodnie padnie w replice: „Co by Pan zrobił •na moim 
miejscu z bandą rabujących, wpadających do za'kładu"? 
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W tej chwili z pomocą przychodzi mi doktór Owiński, 
który usiadł ,na łóżku, ściągnął marya-iarkę i rozwiązuje 

krawat, !Przygotowując isię do s-nu, ku pełnemu zgorszell'ti.u 
obecnych, z powodu takiej obojętności dla sytuacji. 

- Do mojej kliniki - powiada - nie weojdzie tej nocy 
nikt, a jeżeli wejdzie, to złamie kark. 

- Jak Pan ,to uczy.nil? 

- Kazałem rozebrać schody. 

( ... ] Dzieje grupy ipic>nierskiej to mały fragment dziejów 
powoje,nnych narodu, w którym długo Uurniona wola życia 
wybuchła z całą siłą. Męczeńska 1tragedia Warszawy za
krzepła w żyłach jej obrońców, ,pięcioleitnia tułaczka po 
lasach, 1nędza ooozów zagłady, żywa w pamięci ich ofiar, 
wizja krwawych dni Lipcowych utajona w sercach lwo
wian - wszystka lkrew ;prze:lana i 1zdeptana butem wroga 
złożyła się ina ten n abój energii, k .tóry w pamif;itnych dniach 
wyzwolenia strzelił jak raca, rozsy;pując się w świetlis-te 

warkocze czynu. „Krew jest osobliwym płynem" - mówi 
Goethe. 

Stanisław Kulczyński 
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ZABYTKI 
Dostawałem często sygnały: tu a 'tu jest jakaś biblio

telka, tu a ·tu 'Odkryto jakieś muzeum. Zawiadomiono mnie 
kiedyś, że znaleziono ... tron Kazimierza Wielkiego! I że są 
gdzieś w .pobl1iżu jakieś dziwne walllny c.y;nowe, które warto 
przy okazji obejrzeć. Pojechałem. Tron Kaziimierza Wiel
kiego okazał się wygodnym, choć •podniszczo'1ym fotelem 
babci z mieszczańskiego domu, a cynowe wanny... sarko
fagiem wielkiej wartości. 

Władysław Porejko 



W STRONĘ 
UNIWERSYTETU 

Miasto już od dawna przestało „dymić", a1e było pogru
chotane ponad wszelką miarę. Nad Wrocławiem unosiła 
się przykra woń pożaru, ,srpalC1niZl!lY, której wiatr nie zdo
łał stłumić , nie rozgonił przez k ,Hka mies~ęcy. Ale pod 
dusznym oparem oblęże.nia, z 'kamiennego morza gruzu i ,ce
gieł zaczęły wyłaniać się - ros·nąć - i zaprzeczać rzeczy
wis,tości małe wysepki \Pracy i' kultury. Stał już przed na
mi cały archirpelag, niezadługo mocny, ugruntowany ląd 

Uniwersytetu Wrocławskiego [ ... ] 
Dopiero na ulicy Kuźniczej za,trzymała nas mała pieka

renka, gdZ1ie moiJna ,był.o kupić buł~ę z „osyipką" i wypić 
szklankę herbaty. Co fo była za herbata, nie ustaliłby 

nikt, nawet KrzysZit,of Kluk, 2makomity botanik Oś,wie~e

nia. Szkła·nka. Zamilkliśmy na widok tej sz;klanki, zie-lon
kawej, gryzionej już długo przed nami. Ale wypiLiśmy her
batę , wybierając co bezpieczniejsze miejsca obwodu. 

Nie nudZii się tu Pani? - należało zapytać rozłożystej 

piekareczki , która układała „ciastka" na !aldzie. 
Ależ ·skąd - gruchała wes oło - co chwila wchodzi jakiś 

znajomy. 

Tadeusz M źkulski 

16 

Jerzy Broszkiewicz 

I 

ZEJSCIE Z COKOŁU 
KOMEDIA W DWÓCH CZĘŚCIACH 

OPRACOWANIE MUZYCZNE: RYSZARD GARDO 

SCENOGRAFIA: 

REŻYSER: 

KRYSTYNA ZACHWATOWICZ 

MARIA STRASZEWSKA 

PRAPREMIERA W TEATRZE POLSKIM DNIA 16 MAJA 1965 R. 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY : 

DRAMATURG : 

<IEROWNIK LITERACKI: 

MARIA STRASZEWSKA 

JERZY BROSZKIEWICZ 

ROMAN WOLOSZYNSKI 

PANST\VOWE TEATRY DRAMATYCZNE WE WROCLAWIU 

ODZNACZONE ORDEREM „SZTANDAR PRACY II KLASY" 



OSOBY: 

GENERAŁ 
ca 

ALBERT NARKIEWICZ ..... 
N 

OBYWATELKA HALINA BUYNO ca -KIEROWNIK RYSZARD JASNIEWICZ = ca 
JANKA HALINA PIECHOWSKA "'4 
ALUS RYSZARD SADOWSKI 
MATEUSZ PIOTR KUROWSKI .... 
OPERATOR ZYGMUNT BIELA WSKI .:d 

<Il 
JOANNA JADWIGA SKUPNIK ~ 
PLASTYCZKA JADWIGA ZIEMIAŃSKA ~ .... 
KATARZYNA IRENA REMISZEWSKA = •<Il 

ca 
PROFESOR ARTUR MŁODNICKI ~ 
TUDYMCZAK WITOLD PYRKOSZ -PAN I ZYGMUNT BIELA WSKI = = PAN II ANDRZEJ BURZYŃSKI e 
PAN III KAZIMIERZ MOTYLEWSKI Qi) 

>. 
PAN IV JERZY FOR. AL N 
PAN V · LUDOM IR OLSZEWSKI 
MAJOROWA JADWIGA ZIEMIAŃSKA 
MAJOR .JERZY ZASS 
PUŁKOWNIK ANDRZEJ POLKO SKI 
WARTOWNIK .JERZY FORN L 
PACUŁA ANDRZEJ MROZEK 
BORUTA BOGUSŁAW DANIELEWSKI 
PRZY,TEZDNY ANDRZE.J BURZYŃSKI 
REŻYSERKA ANTONINA GIRYCZ 
INSPICJENT JANUSZ ŁOZA 
POMOCNIK OPERATORA KAZIMIERZ MOTYLEWSKI 
FOTOREPORTER I ANDRZEJ BURZYŃSKI 

FOTOREPORTER II .JERZY FOR1 TAL 
FOTOREPORTER III LUDOMIR OLSZEWSKI 
SĘDZIA BORYS BORKOWSKt 
NIEMKA - BABKA JADWIGA HAŃSKA 
MODELKA I HALINA BUYNO 
MODELKA II JADWIGA ZIEMIAŃSKA 
MODELKA ni ANTONINA GIRYCZ 
LEKARZ ANDRZEJ POLKOWSKI 



PRZEDSTAWIENIE PROWADZI 
;r ANUSZ LOZA 
SUFLER 
KAZIMIERZ CHORĄŻAK 
KIEROWNIK TECHNICZNY 
MlROSLA W DZIKI 
BRYGADIER SCENY 
LEON STACHOWIAK 
GLOWNY ELEKTRYK 
KAZIMIERZ PIĄTEK 
KIEROWNICY PRACOWNI: 
KRA WIECKIEJ' MĘSKIEJ" 
:JÓZEF PRECKALO 
KRA WIECKIEJ" DAMSKIE.J 
W ANDA PRECKALO 
SZEWSKIEJ" 
MIKOLA;J BRATASZ 
STOLARSKIEJ" 
MICHAL PRAISNER 
MALARSKIEJ" 
TADEUSZ CHĄDZYNSKI 
PERUKARSKIEJ" 
MIECZYSLA W WO;JCZYJilSKI 
MODELARSKIEJ" 
TADEUSZ ŻAKIEWICZ 
TAPICERSKIEJ" 
RYSZARD TKACZYK 
SL USARSKIEJ" 
STAIBSLAW TAPEK 

.... 
c 
::s s 
bil 
;.., 
N 



Stefan Łoś 

W RUINACH WROCŁAWIA 

Ostrołukowe okna puste ... rzeźb jakowychś ślady, 
Gotycki konfesjonał w drzazgach ... strzęp witraża ... 
Zdruzgotany wpół Chrystus na szczątkach ołtarza, 
Wyrwy w murach, przez które przegląda świt blady. 

Może piastowski orzeł gdzieś tu przetrwał wieki, 
Nieliczny z dokumentów polskości Wrocławia, 
Nim dziś go pożarł ogień, który wszystko strawia, 
Wywraca bujne grody i zmienia nurt rzeki. 

Ale ruiny wieży, oplecione w bluszcze, 
Słyszały kiedy piosnkę, którą Odra pluszcze 
I niesie ją z falami, tam gdzie polskie morze, 

I słyszeć odtąd będzie poprzez wszystkie wieki, 
Bo Odra weszła znowu między polskie rzeki, 
Płynąc przez łany, które polski chłop znów orze. 

Wrocław 1945 
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WROCŁAWSKA PREMIERA „HALKI" 

Możina ·by dług-0 opowiadać o przygotowaniach do wiel
kiego dla ·nas wydarzenia, premiery Halki, która to pre
miera odbyła się w 4 miesiące po wyzwoleniu miasta -

8 września 1945 r. 

Pamiętam dokładnie itamten dz.i.eń. Po wertepach ulicy 
Swidniok:ieij szły do Opery tłumy wrocławian. Afiisze zapo
wiadały początek przedstawienia na godz. 17-:tą. Wcześnie? 
To i ta:k było późno, bo wieczorami ulice były demne, 
nocne spacery .nie były wówczas we Wrocławiu bezcpieczne. 
Od gmachu Qpery do „Polonii", gdzie zaitrzymała się więk
s:oość członków chóru oraz niektórzy z solistów, eskortowała 
nas milicja. 

Dla arty.stów premiera zawsze jest ,przeżyciem. Ale tam
ta 1pierwsza wrocław~ka 1premiera, mauguracja sezonu ope
ro'wego w zniszczonym wojną mieście, była czymś niezwyk
łym, 1chociaż :wttedy, rpo •całych dniach i nocach wytężonych 
przygotowań, człowiek nie zdawał sobie sprawy z tego, że 
!Prze.żywa - co tu dużo mówić - historyczny moment. 

Na widaw111i ani ~ed111ego iwolinego miejsca. Ale jaka wi
downia! Dziś już w żadnej z oper świata nie spotkacie 
tak.iej ipubliCZI11ości. Ludzie wbraini najróżniej: fufajki, kurt
ld długie buty wojskowe mundury, 1chusty kobiet. Ale -
to' trzeba szcz~gólnie mocno pod!kreślić - wrocławianie 
bardzo serdeC2lllie przyjęli operę, okla:sk.iwali ją gorąco! 
Widać było, że ·W pełni ocenia1ją wysiłek a·rtystów [ ... ] 
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PRZED PREMIERĄ „CYRULIKA" 

Z Cyrulikiem w1ąze s.ię jeszcze jedno wspomnienie. Oto 
trzeiba było z Krakowa srprowad,zić dyrygeinta Stefana Ba
rańskiego, uważćłillego za 2lnaw<:ę Cyrulika. Znał on całą 

partyturę na pamięć. Był więc dla nas czloiwieklem ,nie
zastąpionym. Najtrudniej było przekonać Barańskiego, że 

musi ijechać do Wrocławia. 
- A jak daleko jeszcze? - pytał, kiedy dotarliśmy do 

Ka,towic. 
- Jeszcze J>óltorej godziny - odpowiedziałem, zapako

wałem go ipod plaindekę ciężarówki i ruszyliśmy. Zabroni
łem uprzednio kierowcy zatrzymy,wać się w drodze. Zakaz 
ókazał się potrzebny, bo kiedy mi·nęlo pół.tora, 1pófoiej dwie 
i trzy godzimy, a Wrocławia ciągle nie było 'widać, Ba
rański zdenerwował ,się straszmie, 'walił ;pięściami w budkę 
szofera, żądał zatrzyrna111ia wozu, chciał wy.siadać. Chciał 

wracać do Kraik·owa. Groził, że i tak nie będzie dyrygował. 
A wtedy szosa Katowice-Wrocław? Pe~no dziur, objaz

dów, błądzenia ipo bezdrożach, gdzie żaden drogowskaz nie 
wsikazywał kierumku. Przeszło 10 godzin 1trwała ta jazda. 
Kiedy wreszcie dobrnęliśmy ·nad ranem do miasta, na Ste
fana Bara1'1skiego ~zekala już orkiestra. 

Dal się przebłagać, stanął za pulpitem dyrygenta . Pa
miętam, jak wszedł 'na ipodium, spojrzał J1a partyturę, wi
docznie poczuł się w swoim żywiole, bo zamknął egzem
plarz i ipod1niósł pałeczkę. Wiedzieliśmy wtedy, że premiera 
się odbędzie. I odbyła się, 4 grudnia 1945 r . Druga premiera 
operowa we Wrocławiu. 

Alfred Czopek 

Ryszard Gachowski - plakat 



ZANIM PODNIESIONO KURTYNĘ 

Z Tśm 
:WOZI 1 Y wszystko to, co dało się uratować: instru-

m~nty muzyc.ime, 111u'ty - wszystko •na1turamie na ręcznych 
wo7Jkach. Umorusani ciągnęliśmy te drogocenine skarby 
prz:z zabarykadowane ulice Wrocławia słuchając często 
~~~'lllków ~ naszym adresem. Idąc spaĆ omawialiśmy co 
a Jak za:be~p1eczyć. Budziliśmy się znowu z tymi sam~i 
~~blemam1: Y" ten właśnie sposób została zabe0pie<:rona 
Jedna z lllaJw1ętkszych bibliotek muzycznych w p,0 1sce. 

Na scenie tnwają próby. 

W dniu 29 •Czerwc_a 1945 .r. ukazał się pierw;szy afisz 
teatTal•ny. Teatr zostaJe otwarty dla publiczności. 

. . S_więto morza. Swięito teatru wrocławskiego. święto pol
sk1eJ lmltu~y .. Widownia 1przeipełnlona. Gong. Cisza. Kur
·t~a w~nos_1 •się ~o góry. Scena spowita w mrokach zaczyna 
się ro~aś~1ać. Pierwsze aplauzy. z dala wyłania się okręt 
~bohzu~ą~y 1po1siki _żagl~iec „Dar Pomorza". Polonez 

dur Chop~a. ~rzy. •Jego dzwiękach ku·l'ty.na ~ada. Bra
wa. Na sceme nic się n·ie dzieje. Wid'OW!llia w św" tł h 
ludzie stoją · b·: b . . 1a ac , 

~ !Ją rawa. Odmosłem wrażenie że były to 
brawa przed~ wszystkim dla aktu narodzin teait~u poliskiego 
we Wrocławiu [ ... ] 

P~ konie<e września dostałem z zarządu miasta ipełno
m-0om~:Wa do wrgan.izowa:nia na terenie Krakowa obsady 
d!~ekoJ'I artystycznej. Po przyjeździe do Krakowa udałem 
s1~ do. ipryiwatnego mies7Jkania dyr. Juliusza Osterwy i p-O 

~1·sainm mu. ·Warun1ków teatru prosiłem o przyjęcie stano
Wiska dyreattora teatrów wrocławskich. Dyr. Ostel'Wa był 
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chory, poprosił jednak o 3 dini do •namysłu, by porozumieć 
się z lekarzem. Po 3 dniach zgłosiłem się znowu i zas.tałem 

dyr. Osterwę ·w łóżku, po ciężkim ataku. Osterwa powie
dział do mnie: „Co bym dał za to, żeby być pierwszym 
dyreiktorem teatrów wrocławs:kkh. Lecz - jak Pain wi
dzi - destem chory i lekarz zabl"onił mi· się ruszać. Idź 

Pa1n jednak z mojego .polecenia do dyr. Karbowskiego, 
Biegańskiego, Nowakowskiego, Woźniaka. Może któryś 

z 111ich się zde·cyduje. Ja ze 1swej ·strony będę namawiał 

dyr. Trzcińs•kiego, który wieczorem ma ·być u 1T11I1ie. Proszę 
mn.ie oowiedzić jutro, około godz. 17". Byłem wszędzie. 

Nic nies•tety 111ie załatwiłem. Znałem prawie wszy,stkich 
artystów w Krakowie, chodzilem, p11osiłem - nic jednak 
nie ·wyipros.iłem. Następnego dnia udałem się do dyr. Oster
wy - 1purkam i z bijącym sercem wchodzę. Czuję jakiś 

strach. St-0i dyr. Trzcińsiki. Znałem go. POdchodzi do mnie, 
wjita się i mówi z uśmiechem : „Słyszałem, że <:hce Pan być 
moim dy.rektorem". Znałem go bardzo dobrze i wiedziałem, 
że jest ina wyjazd zdecydowany, że !teatr wrocławski będzie 
się tym szczyci!. 

W kil!ka dni po tej rozmowie, jaką •przeprowadziłem 

w Krakowie, dyr. Trzciński przyjechał do Wrocławia, celem 
zapomia1nia się z teatrem, z możliwościami zmontowania 
zeosipołu oraz dla •powzięcia ostatecznej decyzji, •Co do obję
cia dyreikcji teatrów wrocławskich [ ... ] 

Dyrekitorowi Trzcińskiemu udało się zaprosić Ludwika 
SoLsikiego t11a gościnne występy. Ten wielki artysta nie 
zważają·c ina trudy i .prymity,wt11e wal"U<nki, występował 

w naszym 'teatrze w Grubych rybach - Bałuckiego . 

W czasie jednej z prób, która na zarządzenie Solskiego 
miała oobyć się ina scenie, nie uzgodniono ze mną próby 
technicznej, toteż zworniłem cały personel sceny z popołud
niowych zajęć. Po zgłoszeniu przez Solskiego mającej się 
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odbyć próby technicznej rozłożyłem ręce i powiadam: 
„Dyre1kforze, 'CO robić , nie mam nikogo z personelu tech
niczinego". Na to Solski ze s:wym młodzieńczym uśmiechem: 
„Zdaje się, że Pa•n jest człowiekiem teatru i 'nie muszę 

prz)rypominać, że Pan jako technik sceny będzie w :1dawał 

rozkazy, a zespół artys•tyczny pod pańskim kierownictwem 
zmontuje scc<nę". Tak pracowitym personelem dyrygowa
łem pierwszy raz w życiu. Podziwiałem parę maszymistów 
Solski-Zaklicka, Łozi1iski-Czaszka, nawet dyr. Trzciński, 

rozbawia-ny, stanął do pomocy Nie:wiarowiczowi. Długo po 
tym epizodzie Ludwik Solski naśmiewał się, mówiąc: „Mo
że by Pan poszedł na maszynistę, rola jak ulał". 

Adam Kaba.ja 

POECI 



Tymoteusz Karpowicz 

IMIONA 

Romantycznie zmarli 
I cynicznie żywi 
Domagają się imienia . 

Ten, kto umarł o cudzych siłach 
I żyje tylko o własnych 
Domaga się nazwy. 

Więc pośpiesznie 

Mianujemy świętych 
I strącamy na siódme dno piekieł 
Faryzeuszy. 

Potem z tych imion 
Budujemy dom 
Dziwiąc się , że jego dach 
Przebijają pioruny -

Trafiając nas. 
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Elżbieta Miłanczówna 

OSTRÓW TUMSKI 

Barokowe anioły nadobne 
odeszły w polichromii. 

Wyżej ruin 
gotyk do dzwonnic wyzębił się 

najstromiej 
w ciszę 

gdzie sw1ęci złożywszy ręce 
brną przez wykusze 
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po pas wmurowani w mróz 
jak w tęczę. 

Z ostrołuku 
Magdalena wdzięczy się wygięta 
w stronę 

gdzie miasto krokami przechodniów 
za mosty uciekło 
i drży rząd rozjarzonych świateł 
w zimie Wrocław 

podobny wszystkim miastom. 

Tylko tu staje się bogatszy 
gdzie Katedra 
swój zgubiony dach nad stropem dobiega 
i noc po wyrwach wylęga 
gwiazdy 

jak gołębie. 
Tylko tu staje się bogatszy 

o przerwany czas. 
1947 

Kazimierz Koszutski 
• 

WIESKOWI 
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600 kilometrów 
albo lat dziesięć 
daleko 
dalej niż do alfa centauri 
a wystarczy o zmierzchu 
oczy przymknąć i pod powieką 
jak łza 
jak gwiazda 
zaświeci 

dzwonami ze wszystkich kościołów się spiętrzy 

tarń.to miasto 



gdzie w zaułkach od snów zawilszych 
uczyłem się oczu i ust dziewczęcych 
i słów gorzkiego światła 
a dłonie zaciskać w pięści 

nad trumnami rozstrzelanych 
w majowych demonstracjach 
i milczeć 

przez tyle jesieni przeniosłem 
tamten księżyc kląskający 
w jaśminach 
i nie gaśnie 
między jednym a drugim uderzeniem serca 
sprzeczka dwu miast w mojej piersi 
oba sercu najbliższe 
miasto moje 
i miasto nasze 

600 kilometrów 
albo lat dziesięć 
daleko 
dalej niż do alfa centauri 
a wystarczy o zmierzchu 
szeptem podejść do drzwi 
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klamkę nacisnąć 

i 
ulicą jak rana otwartą 
brnąc przez wspomnień za tor 
dojść aż na próg domu co spłonął 
i wciąż jeszcze stoi 
aż do głosu matki 
znów za tobą złota gałąź 
wyrosła 

i dalej 
stryjskim parkiem 
zaułkiem ruskim 
obok kulawego kataryniarza 
z zieloną papugą 

i jak u nas we wrocławiu 
synku 
kupowalibyśmy śnieżyczki 

karmili grochem gołąbki na rynku 
i głaskali grzywy lwów skamieniałych 
pod ratuszem 
z niepokoju o pieszczotę naszych rąk 
poślubiony obu na zawsze 



chciałbym cię kiedyś nauczyć 

synku 
mego miasta daleko stąd 
dalej niż alfa centauri 
na samym dnie serca 
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