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List 
do Andrzeja Wajdy, 
reżysera. 

Reżyseruje Pan widowisko, jakiego oko kra
kowskie nie widziało... a przecież, powiedzmy 
bez fałszywej skromności, widziało ono w ostat
nich latach już niejedno, także dzięki Panu. 
Słyszałem o tym spektaklu rozmaite plotki, czy
tałem także scenopis, który Pani Joanna tak po
mysłowo lepiła czy zszywała, aby sprostać sło
wem Pana zamierzeniu. Nie bardzo jednak 
umiałem Jej czy Panu pomóc. Pewnie dlatego, 
że nie bardzo potrafię wejść w Pana skórę, zo
baczyć to widowisko tak mniej więcej jak chciał
by je Pan zobaczyć. Chyba też dlatego, że wiem 
iż radzi Pan sobie doskonale nie tylko z litera
tami ale także z literaturą. Może byłoby lepiej, 
gdyby zechciał Pan sam w programie powie
dzieć Publiczności, co Panem powodowało i co 
miał Pan w tym przedsięwzięciu na oku? Ale 
rozumiem, że ma Pan dość ważniejszych spraw 
na głowie. Poza tym takie od-reżyserskie wypo
wiedzi bywają nieraz czytane z przekąsem. Mu
zycy, malarze, ludzie teatru w ogóle dzisiaj za 
dużo gadają, jakby chcieli językiem nadrobić 



to, czemu nie dali rady p1orem, pędzlem czy 
instrumentem... Pozostaje mi więc powiedzieć, 
zrozumiałem Pana pomysł czy Pana marzenie. 
Ale dlaczego zwracam się właśnie do Pana? 
Przecież Panu to na nic. Lecz do kogo właści
wie mam mówić? Zdarzyło mi się już nieraz 
pisywać do teatralnego programu. Wtedy jed
nak takich kłopotów nie miałem. Bo wiedzia
łem: mniej więcej, w czyim imieniu zabieram 
J!łos. Najogólniej: w imieniu tekstu. Zgodzi się 
Pan nanewno, że to zupełnie tym razem niemo
żliwe. Nie tylko dlatego, że Chomińscy, Dulscy, 
.Tuliasiewiczowie, nie mają tajemnic. Jacy są, 
każdy widzi. Nawet Przybyszewskie~o i Boya 
widać jak na patelni, bo przecie wycięci zostali 
z kartek podręcznika historii literatury. Więc 
sprawy bohaterów są albo błahe albo znane. A 
sprawy pisarzy, którzy tym postaciom kazali 
kiedyś zaistnieć? Tych pisarzy - od szeregow
ców do marszałka - odkomenderował Pan 
do wspólneg-o chóru. Bałucki śpiewa razem z 
Kadenem, Dąbrowska z Kaweckim, Zapolska 
ze Strugiem ... W imieniu takiego chóru nic nie 
da się powiedzieć. Co tu dużo gadać: cały ten 
tekst ożyje dopiero na scenie. Albo nie. Ale to 
już ryzyko i urok Pańskiego, nie pisarzy, przed
sięwzięcia... W tym scenopisie każda scena jest 
wyrwana z dzieła, z epoki, które ją tłumaczą. 
Ale jeszcze niedowcielona w aktorskie działa
nia, jeszcze statyczna, zastygła ... Przypominają 
one album_ starych fotografii, zabawny i trochę 
zarazem nużący. Miło, owszem, zobaczyć włas
nego pradziadka, raczkującego na golasa po ty
grysiej skórze. Ale czterech pradziadków? Ca
łej tej gromadzie dopiero przedstawienie da ży
cie. Bo to Pan jest dyrygentem literackiego 
chóru, demiurgiem dramatycznego świata, któ-

zdj<:cta :: prób - W . PLEW INSKl 



rego epizody tylko naszkicowali kiedyś pisarze. 
Nie śmiejąc mówić za Pana, mówię do Pana, 
licząc na to, że jeżeli się pomylę, poprawi mnie 
Pan swoim przedstawieniem. 
Jestem przekonany, że się uda, chociaż czuję, 
jak zapewne i Pan ryzyko przedsięwzięcia. Za
pewne Dulscy i Chomińscy interesują Pana dość 
umiarkowanie. Nie wystawiałby Pan też chy
ba „Karykatur" i nie adaptował na scenę „Łu
ku" (co oczywiście nie musi znaczyć, że Pan 
wszystkie te utwory lekceważy). Chce Pan, jeś
li dobrze rozumiem, wypróbować - ale wy
próbować do dna! - epickie możliwości teatru. 
Dlatego pożenił Pan ze sobą wszystkie te mie
szczańskie rodziny i wszystkich tych pisarzy 
tak ze sobą pomieszał, że się w grobach prze
wracają. Bohaterami Pana spektaklu nie będą 
ani jednostki (które łatwo byłoby wymienić na 
inne, podobne) ani rodziny ani nawet środowi
ska. Nie ma on także - prócz Pana - autora 
i bardzo mnie uderzyło, że samych pisarzy, łą
cznie z Bałuckim, którego figurki chodzą właś
nie po scenie„. przedstawił Pan także jako po
stacie. Bo też dla Pana literatura epoki jest 
również „do pokazania", całkiem tak jak ów
czesne stroje, obyczaje i zachowania. Któż więc 
będzie w końcu bohaterem? Zobaczymy. Trady
cja miasta? Styl życia? Duch epoki? 
Zapewne wszystkie naraz. To pewne, że Pana 
przedstawienie mogło powstać tylko w Krako
wie. Bo tylko krakowska publiczność potrafi 
rozpoznać prawdę swojej prehistorii i zarazem 
- zdobyć dystans do stereotypów, w które 
zamknęła to miasto literacka tradycja. Przewi
jają się trzy wątki, wszystkie arcykrakowskie. 
Plenią się najpierw rodzinne historie, trochę 
nudne, trochę śmieszne, trochę płaskie i trochę 



smętne. Zapewne były takie wszędzie, ale ka
prys historii sprawił, że właśnie w Krakowie 
mogły · osiągnąć największą wyrazistość„. Z 
mieszczańskiej roztropności wykwita oczywiś
cie jej przeciwieństwo. Dopomina się o swoje 
prawa wszystko co stłumione, nierozsądne, nie
możliwe. Eviva l'arte! Ale przecież i ten okrzyk, 
czasem tragicznie prawdziwy, częściej łamie się 
w błazeński pisk„. Rodzi się wtedy pragnienie 
odrodzenia przez czyn, kształtowania losu. Jak 
wyrwać się z mieszczańskiego marazmu i arty
stowskiego frazesu? Urabiając się w kamienie, 
które wkrótce polecą na szaniec„. Aż odezwie 
się w1·eszcie zegar historii i wybije koniec cza
som, które przytłomek „pięknych" zyskają do
piero we wspomnieniu. I tak te trzy Krakowy -
Bałuckiego, Przybyszewskiego, Wyspiańskiego 
- zarazem żywią się i gryzą wzajemnie„. Wła
śnie to przeplatanie jest najbardziej epickie. Bo 
tak właśnie jest - nie tylko w Krakowie i nie 
tylko na przełomie wieków - że mieszczuch 
przedzierzga się w artystę i pięknoduch chwy
ta za broń po to, aby jego dzieci znowu zasiad
ły do partyjki wista„. albo wlepiły senny wzrok 
w okienko telewizora. 
Chciałby nas Pan w tyirl wszystkim zanurzyć. 
I to tak głęboko abyśmy stracili rozeznanie, 
gdzie kończy się życie a zaczyna teatr. Jest w 
tym coś bardzo nowoczesnego, z podobnych ży
czeń wyrosły przecież wszelkiego rodzaju tea
tralne i parateatralne zdarzenia, celebracje, ha
ppeningi. Ale także - coś bardzo archaicznego, 
jakby chciał Pan zmienić teatr w panoramę, nie 
racławicką co prawda, ale podwawelską. Bar
dzo bym pragnął, aby Panu i nam wszystkim 
udał się ten Teatr Nieustający „. 

Jan Błoński 
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ROK 1873 

Monarchia Austro-Węgierska 
obchodzi uroczyście 25 roczni
cę ·wstąpienia na tron cesa
rza Franciszka Józefa. 

Z.AS 

ROIC 187 l 

Aniela wychodzi za Feli
cjana Dulskiego. 
Janina Chomińska wydaje 
na świat swą pierwszą 

córkę - Emilię. 

ROK 1373 

Architekt Tomasz Pryliński 
rozpoczyna przebudowę Su
kiennic, ukończoną w roku 
1879. 
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ROK 1878 

Antoni Hawełka otwiera w 
rynku sklep kolonialny. 

ROK 1879 

Kraków organizuje uroczysty 
jubileusz z okazji 50-lecia 
pracy twórczej Józefa Ignace
go Kraszewskiego. 

Przy tej okazji następuje ot
warcie odrestaurowanych Su· 
kiennic. 

Henryk Siemiradzki ofiaro
wywuje „Pochodnie Nerona" 
przyszłemu Muzeum Narodo
wemu. 

W rodzinie państwa Cho
mińskich przychodzi na 
świat trzecia córka - Wi
cia. 

ROK 1880 

Kraków odn·icdza cesarz 
Franciszek Józef. 

Rozpisany zostaje konkurs na 
pomnik Adama Mickiewicza. 

Państwu Chomińskim ro
dzi się wreszcie syn 
Józio. 

I państwo Dulscy docze
kali się wreszcie potomka. 
Jest to również syn -
Zbyszko. 

ROK 1885 

Powstaje towarzystwo gimna
styczne „Sokół". Jego pierw
szym prezesem jest Michał 
Bałucki - komediopisarz. 

Tadeusz Żeleński wstępuje do 
I klasy Gimnazjum św. Anny. 

ROK 1886 

Piąta córka w rodzinie pp. 
Chomińskich - Cesia. 

ROK 1887 

Otwarcie Collegium Novum 
projektu Feliksa Księżarskie
go. 

Pogrzeb Józefa Ignacego Kra
szewskiego na Skałce. 
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ROK 1881 ROK 1888 

Z inicjatywy dr. Henryka Jor
dana zostaje na Błoniach 
stworzony park i ośrodek wy
chowania fizycznego 

ROK 1893 

Pierwszy masowy obchód 
święta 1 Maja w Krakowie, 
Ignacy Daszyński wygłasza 
Przemówienie w Ujeżdżalni do 
ok. 7000 ludzi. Józef Friedlein 
zostaje prezydentem miasta. 
20. X. w godzinach porannych w Krakowie, 

przy ulicy św. Gertrudy 

obecnie na nowo został urzą

dzony. - Restauracya własna. 
Ceny niskie. 

ROK 1897 

Udostępnienie studiów na wy
dziale filozoficznym UJ dla 
kobiet. Powstaje kawiarnia F. 
Turlińskiego „Pod Pawiem". 

ROK 1898 

Do Krakowa przyjeżdża Sta
n isław Przybyszewski. Pre
miera „Warszawianki" Stani
sława Wyspiańskiego . Zostaje 
odsłonięty pomnik Adama Mi
ckiewicza. 

rozebrano tzw. „most west
chnień" łączący widownię 
Starego Teatru z placem 
Szczepańskim 

W domu pp. Chomińskich 
zamieszkuje jako subloka
tor poeta - student Jerzy 
Boreński, który wchodzi 
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MIASTA KRAKOWA 
przyjmuje wkładki na książeczki i płaci 
od nich procenta w stosunku 4°/a rocznie. 
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Na ulicach Krakowa ukazuje 
się pierwszy tramwaj konny. 
Znany kompozytor Władysław 
Żeleński przenosi się wraz z 
rodziną z Warszawy do Kra
kowa. Jego siedmioletni syn 
Tadeusz rozpoczyna naukę w 
szkole powszechnej przy se
minarium nauczycielskim w 
pałacu Larischa. 

Najlepsze - Najtańsze 

w krąg cyganerii skupio
nej wkoło Przybyszew
skiego. Boreński zaprzyja
źniony jest m. in. z dzien
nikarzem Zygmuntem Wi
toldyńskim, studentem 
medycyny - Tadeuszem 
Zeleńskim, studentem-po
etą Antonim Relskim, ma
larzem - Bronikiem. Ju-

ROK 1882 

Prezydentem miasta Krakowa 
zostaje adwokat F. Weigel. 
Powstaje dziennik „Nowa Re- ROK 1889 

Fortepiany i Pianina 
E. Raczyńskiej 

18. Szpitalna 18. 

I 21. X. przy pl. Sw. Ducha zo- .„ ..... 
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Jan Matejko otrzymuje hono
rowe obywatelstwo miasta 
Krakowa. 

- Na J•tro upowitds.ian7 JM\ 1 po we.ido '.2 !l•J r<>
enłq wAudoia na łroa N. CMaru Fraocinka Jóufa 
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ROK 1883 

Uroczyste obchody 200 roczni
cy odsieczy wiedeńskiej. Na 
czas obchodów rynek zostaje 
po raz pierwszy illuminowany 
światłem elektrycznym. 

n cie W rodzinie pp. Chomiń
skich przychodzi na świat 
czwarta córka - Misia. 

Adre• na ~legra~' 
- G.'IUCSANK l\JWlóW. 

Telefon 
IUllfTORU WYl'llAlfl' "lł7. 

Wynajmuje schowki 
(sale deposlts) 

w specyalnie na ten cel urządzonym 
stalą opancerzonym skarbcu do 
dyskretnego przechowywania de
pozytów pod własnym kluczem. 

~:l~Ll~\~~Sc1•sc".:'J~r::. s~":;!~.~1:1~~ J~•: 

Prezydentem miasta K rakowa 
zostaje adwokat Mikołaj Zyb
likiewicz. 

Dwudziestoletnia mężatka, 
żona Władysława Chomiń
skiego Janina i jej 
osiemnastoletnia siostra, 
Aniela - narzeczona Feli
cjana Dulskiego marzą o 
tym, aby prowadzić dom 
otwarty. 

Za namową przyjaciółki 
Pulcherii, przy pomocy 
znanego w mieście aranże-

T1/atmkł: KazłmłeTZ WISNIAK 

ra bali, pana Fikalskie
go i dzięki finansowemu 
wsparciu wuja - emery
towanego pułkownika, or
ganizują wieczór tańcują
cy. 

Kor . JO, SU lub 75. 

ROK 1876 

Państwu Chomińskim ro
dzi się następna córka -
Julia . ROK 1884 

ROK 1877 W Krakowie zostaje założona 
sieć telefoniczna. 

Przy ulicy Dolnych Młynów 
zostaje zbudowana, istniejąca 
do dziś fabryka tytoniu i cy
gar. 

Przyszły teść Tadeusza Żeleń
skiego St. Pareński zostaje 
profesorem patologii i terapii 
szczegółowej chorób wenery
cznych U.J. 

Tetcfo11 Hr 3JO. - Adres telearafkny: Hawcllla Krallów . 
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Jan Matejko przy pomocy 
uczniów: Mehoffera, Tetmaje
ra i Wyspiańskiego rozpoczy
na pracę nad polichromią w 
Kościele Mariackim. Najwię
kszym zapałem odznacza się 
Stanisław Wyspiański, który 
otrzymuje z ust Mistrza po
chwałę: „Tobie, Stasiu muszą 
chyba anioły nocą pomagać, 
że ci robota idzie tak sporo" 

ROK 1890 

Do Krakowa zostają sprowa
dzone zwłoki Adama Mickie-

wicza i złożone w Katedrze 
na Wawelu. 

Włodzimierz Tetmajer żeni się 
z A. Mikołajczykówną. 

ROK 1891 

Premiera nowej sztuki Micha
ła Bałuckiego „Klub Kawale
rów". 

ROK 1892 

W lipcu odbywa się drugi 
proces studentów-socjalistów. 
Michał Chyliński zostaje re
daktorem „Czasu". 

Zburzenie kościoła św. Ducha 
wywołuje ostry protest Jana 
Matejki. 

Ogłoszono konkurs na projekt 
kurtyny do budującego się 
nowego teatru miejskiego 

staje otwarty nowy Teatr 
Miejski, którego dyrektorem 
zostaje Tadeusz Pawlikowski. 

ROK 1894 

Pierwszy większy strajk w 
Krakowie (137 piekarzy). 
Henryk Siemieradzki maluje 
kurtynę do Teatru Miejskie
go. 

Rodzi się Fredzio Chomiń
ski i Hesia Dulska. 

mała;~~-;-----~; -K~rsach 
Baranieckiego. Z Wiednia 
przyjeżdża sędzia Rolew
ski i prosi panią Chomiń
ską o zgodę na ślub z Ju
lią. Józio Chomiński przy
gotowuje się do matury, 
przy pomocy zaprotegowa
nego przez Boreńskiego 
korepetytora - Antoniego 
Relskiego. 15-letnia Misia 
Chomińska przysłuchuje 
się lekcjom. Umiera wuj
-pułkownik. 

.Życie", tnn1 unik ilu•trowany literaeko arty
-t .1 · < · z 11 ~.' 1 .sµolf'< · z~1y. wyl'1111dz4ry w Krakowie, pne
k~ztakd s i ę z dniem 1 paźd1iernilra na d1rwtw--' · L . k . . .,,. ..... a.„ 
., z~· ,,: ·sznneJ obJętolici, przy &acho1rani11 tero lame· 

i.!" . 1„r m11t~. K ino„nirtwo działu literackieco •j· 
m~l.JP St~ 11 1s l1w ~rzybyezeweki. Pier1r11&y n-.r tak 
p1 u11lirazonPg-Cl pisma ukaże ai~ w pi'łtek d. 14 b. m. 

ROK 1895 

Stanisław Wyspiański maluje 
polichromię i witraże kościo
ła Franciszkanów. Powstaje 
Drukarnia Narodowa w Kra
kowie. J. A. Michalik otwiera 
kawiarnię przy ul. Floriań
skiej. 

ROK 1896 

Ił. XI - pierwszy pokaz fil
mowy w Krakowie w Teatrze 
Miejskim. Debiut Ireny Sol
skiej w Teatrze Miejskim. 
Rodzi się Mela Dulska. 
Julia Chomińska zaręcza 
się z sędzią Aleksandrem 
Rolewskim. 

ROK 1899 

Zjazd Dziennikarzy Słowiań
skich w Krakowie. Józef Ko
tarbiński zostaje dyrektorem 
Teatru Miejskiego. Otwarcie 
muzeum w Domu Matejki. 
Prapremiera „Kordiana" Ju· 
Iiusza Słowackiego. 

Julia wychodzi za mąż za 
sędziego Rolewskiego. Wi
cia Chomińska wychodzi 
za mąż za radcę Juliasie
wicza. Cesia Chomińska 
umiera na ospę. Jerzy Bo
reński wyjeżdża do Pary
ża. 

ROK 1900 

Jubileusz Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Szkoła Sztuk 
Pięknych przekształcona w 
Akademię Sztuk Pięknych. 18. 
IX. ślub Stanisława Wyspiań
skiego z Teodorą Pytkówną. 
20. XI. ślub Lucjana Rydla z 
Jadwigą Mikołajczyk6wną. 
Spis ludności Krakowa: 

Chrześcijan 

Izraelitów 
Wojska 

Razem: 

59844 
25430 

6049 

91323 

Julia Chomińska-Rolew
ska ma syna Jurę. 



ROK 1901 

16. III premiera „Wesela" 
Stanisława Wyspiańskiego. 31. 
„Dziady" w inscenizacji Sta
nisława Wyspiańskiego w Te-

Towarzystwo „Eleusis". Ostat
nie występy Heleny Modrze
jewskiej w Krakowie. 
Ukazują się „Wyzwolenie" i 
„Bolesław Smiały" Stanisława 
Wyspiańskiego. 

TEATB •IEJSKI W KIU.ltOWIE. 
· HowoM... · 

W 10bołf dDia 16 llarea 190t roka 
WB•BLB 

dramat „ 8 attaoh 'łrieraem Słulllawa Wyap~klero. 
~ • • • P.P. Bobillllnr. 
~ • • • • SaoWlb.. 
Paa mlOcl7 • • • • 7.awłenli 
Puma .ióda • • • • • • • • Blemuzkow:L 

• • • Walenb. 
• • • • • • Sere•J. 

j • • • • • • • WóJelelti. 
Juielr: } dnlłbowf• • .lllc1e1r1kl. 
ltuper • • • • „ Zelwerowlor;. 
Poeta • • • • • • • • Pawłowaki. 
Dtdcnuikan • • • • &o..owaki. 
ROI • • • • • • • • • • W alenld. 

1 e.dosJDI • • • • • • Wołlb.. 
Klara • • „ • • • • • Korab. 
Allfela • • • • • • • • • • • .1aWewłos6WUo 
K.n~ •••••••• „. • • ~J. „ 
K.llm!u& • • • • • • • n Wojaowlka. • 
Caepieo · • • • • • • •• • ~ 
Qui>oow& • • • • • • • • • • Wójcicka. 
K:uia, druch11a • • • • • • • • Jenmi. .• · 
8t&11elr. • • . • • • • • · " llicJdatL 
Koba • • • • •. • • 0.włltowlka. 
1li& • • • • • • JauiltowNa. 
~ei : • • • • : raw,::1ow1a. 
~d • • ' • • • • 8~pow1kl. • 
Bdary • • SU,-chankf. 
Km7kant • J&DCHW'lkl 

:POSTACIE ł'Alfl'ABTYCZNE: 
Widmo • • • . • • • • • • • PP. Sanaonki. 
Btadcsyk. • • • • • • • • • „ Kwh\11d. 
Hetman . • • • • • • • • • „ Seuonki. 
~!19"' ctarny • • • • • • • 11 Jednoyekf. 
~1or • •. • • • • • • • • „ Puo.balaki. 
C łl1lJh1.ra • • • • • • • • • Knake-Zayadslti. 
hoehoł • „ • • • • • • • „ Pol>łanlrf. 

Dłolaą pllllf osnaesy 1punezeDle kurtyny Slemfradskfero 
Pocstuilt o godzinie 'l - tonloo po godaintero=- -

atrze Miejskim. 17. X. samo• 
bójstwo Michała Bałuckiego. 
Smierć Dagny i Emeryka. 

ł&&t' · 

KBO.IWl.KA„ 
-

li.raków -1 l:i pdd~1ern1ka. 
S1•1b6j1t•• Michała 81ł11ck~1g1. O:ai& • nor.y : 

ulr1ymaliAmy wiadomoAć, łe soany liomedyopisan · 
~lit:hal Halo1,ki . popełnił pó1nym wiec1orem, mi~diy 
g. dzinit 9 a l o, samobójstwo na llłoniaob, niedaleko 
parku Dra Jor<l1rna. Wcdłi.1g zuięgoiętycb prtea Ołl 
inf •rmaryj, amulay ten wypadek przede'"'ia ei9 j•k 
naatvpuje: 

UrL~duik e4dowy p. BrJoi11lavr Staokiewic1, po· 
wrac•j~c pieno a Woli JualoHldtj pruc Blonia, 
ualyeuł w nit-d•lt:kitj · vd aiebie odległo6d Awiatlo 
i odglo11 trzech atnalów. Pu1pienyw11y W' kieroaku 
1trulów, rło11tnegl koło ławki pray mo6cie, a wej6cia 
do parko, lei'ł •·ego oa aiemi csłowieka, nie dajllcego 
jn• za111lu :tycia. W ciemn.ołci nie mógł ro1pozuać 
rysów jf'g•> twarsy, widział tylko, ie obole ciał• 
lt0bl riiwolwer. P. Staokiewin po11piu1ył c1empr11 
dzej do miasta a pn1ybywny l11»; d•ł r;oa~ o wy. 
padku do biura dyrckcyi P"licyl. 

Na miejeee wypadku poapieezyli uatychmia,t:· U· 
rtfidnik dy:turny 1 dyrekcyl pdicyi p. Obtułowic1, 
lellar1 policyjny Dr Schwan i weswane pogotowie 
Towanyatwa ratunkowego. Przybyw1zy na mir jace, 
prze~on~li 1ię, te ni„uczęśliw7m umobdjr.• jPet tip. 
Kichał Baluclli. - 8twierdzooo, łe kula we1tla do 
uu.ki prce1 praw. 1kr111'.l i utkwiła " muzga: 

Śaii\'rć muaiał• oaat~pić zara& po atrzole. --- Por&D· 
r. 1oy ue6cioatrulowy atary rewul11er, miał w maga.' 
zynie pięć oaboi, a których tny ·· wyatrzelune. 'Wi· 
.lucania aamuhói;,a dał dwa atr&&łv a or1\he. lf&nim 

· Krak""· l'on.ied.zi..rek. 6 LC,.topodu 11106. 

CZAS 
I . -

Oemonstracya socyalistyczna w Krakowie. - ""'"' 

Hasło de demooatracyj, dane .• Wiednia, wpru••· 
dsono • c1yn tak&e i w Krakowie. "Partya • UUI)· 

dr.iła wcaoraj 1gomad1eoie w oje&d&aloi pny · ulicy 
Raj1kiej o 10 pned połod. Wo~trH lljeidłalni pr1y· 
branu dwoma du.&ymi cserwoaymi 11taodarami 1 bia· 
łe:ni literami: P. P. 8. D. "To•ar1yae•, utn1mu· 
ilłoY npaler, mieli caerwoae cborWiewki H lukach. 
Zebraniu, wypełoiajl)cemo ai•&dblni9, pnewodaicaył 
p. Klemenaiewica. Pne.n:awiałi kolejno pp. Dr Ka-

' pelloer, Hecker, lli1iołek, K lemenaie•ies, Yreeacie 
p. Oa11yt11ki. W6ród wywołaoego praea agitatorów 
podniecenia aebwałeae reaołocye na neca rewolooyi 
w Ro1yi, dalej w apra•ie majpgo out.\pić jedno · 
doiowt-go muowego strajku w Aa1tr7i oras w •pt•· 
wie powaseebnego głoaowaa.ia. 

·po sebrailiu, 6pie••J'4S "C1erwouy utandar•·, U· 

cz :stoicy s:gromadseoia urądsili demoutraoyjny po· 
chód. W6rdd pochodu oieaionJ du*' cserwon4 tablic~ 
1 wypiaanem ~daniem p()w11eohuego głoeowaoia. -
Wiele osób niolło małe oserwooe aataadarki na la 
altach. Pochód akrtcił a al. Raj1kiej na Karmeliek•, 
gdsie ro1wini~to •i!Jk&q oserwoq cborwie•. Okoł.., 
nhndarn poo1~ło 1i~ umieaaanie. Jak&6 ręka aei• 
gnęla gv w dół i aerwała . Rdwnocsebie widsowie, 
8tJj11cy ua chotloiku, byli łwiadltami oburuj~ro 
zajścia, którego tre6cill był napad na komiaaru po 
licyi p. DL Tomuika i ciętk.ie pokaleoaenie go pnea 
krak owakich 111cy111i1tów, 1kupi11oych pray oaerwonej 
chur14gwi. ?; edlug Ywtlrlyi "partyjaej"', umieeaeaoaej 
w organie 1ocyali1t7osnym, Or Tumu11t, peloillCY 
podc111 pochodu obowill1ki aluibo•e, podej6~ miał 
ku oios.cym 11tandar a Yydobyt.\ Hp•dll, id Or 
8tyc1en 1 rewolYerem, aby 11taodar wydraeć. Tym 
caaeem, jak 1i9 okuoje s wyjuoien Awiadkó• nao· 
c1nych i ltomiaan7, necie miała ai-, sgoła ioacsej . 

Sataadar serwali sami uc1e1toicy poohodo, ad 
~r ~'vm.11ilt w11wał tylko ,·do uaoni1Jcia cbor.gwi, 
n1e11untJ bea po1wolenia wł1d1. Poprsednio jN&<'lt' 

Dr Tomuil, id~o u pochodem, pocauł uklu<'ie w no
gę, a obrdciwasy aitJ, ajruł jakitro• wyroatla, kl.I· 
rero Mlhwytal, aby go prayareaatować. Cblopca tef{O 
u11unęła nybko jak.a kobieta, a komiura. w 1d1"c 

ROK 1906 

Arnold Szyfman zakłada te
atr „Figliki". W lutym odbyła 
się premiera pierwszej Szopki 
Zielonego Balonika. 
pp. Chomińscy, dotych
czasowi właściciele kamie
n•"" .v17.iAd7-i.rznn_A; nn 

mieszkania do oficyny. 

Właścicielką kamienicy 
staje p. Dulska, która 
przeprowadza się do mie
szkania Chomińskich. 
Emilin Chomińska wYnro-

ROK 1908 

Tadeusz Żeleński wydaje wła
snym nakładem „Piosenki i 
fraszki" „Zielonego Balonika" 
oraz „Igraszki kabaretowe" 
Pod pseudonimem Boy. 

Misia wychodzi za mąż za 
kolegę ze studiów Zdzicha 
Opalskiego - nauczycie
la. Józio Chomiński żeni 
się z Basią. Zbyszko Dul
ski żeni się z Lilą. 

ROK 1909 

Teatr Miejski otrzymuje naz
wę Słowackiego. Strajk stu
dentów ASP. Spór o panora
mę Grunwaldu w Barbakanie. 

ROK 1910 

15. VII odsłonięcie Pomnika 
Grunwaldzkiego dłuta A. Wi
wulskiego z fundacji I. Pade
rewskiego. Przebudowa dwor
ca kolejowego. Założenie Mu
zeum Etnograficznego. 

ZAKUO · 
~IWI 

pra7jma)r.Mlft6wlcai• na tobety a kamic• 
· 11i.. piocao„IUep, plHlr.owca, marm\lru0 

IT•Ditu, •1eni1u. - Pedcjlnu.fe alt W1k~ 
aanla crob6w „„iUJ01ch ..Sł"( .1a„ 
•n)'dłlu"dD1tarc1onp:h,,..w:ilcidw. Wici· 
ki •pu l!folOwyt.h porDalk„1UJ,7atyc.alłe 
•}'łloa.n7c;b od 40 k. •••1!. Wuelkte ' 
umówienia Jl')'koaywa po ,mołlłwla al.s
k1ch tta.c:h, poleca .Cł ut&ra łubwyra · 
.., .iclędom SauowneJ P. T. P\lbUcnoficl . 

~----~ 

ROK 1913 

Otwarcie trzeciego mostu u 
wylotu ul. Starowiśnej. Tade
usz Pawlikowski dyrektorem 
Teatru im. J. Słowackiego. 

Ukazuje się tygodnik PSL 
„Piast". 

(
~- - ~~~ GOTZ . - / 

~ 
BROWAR W OKOCIMIĘ 

BROWAR W KRAKOWlf: 

Skład w Krakowie 
u p. Rippera, ul. św. Jana 5. 

ROK 1914 

6. VIII wybucha wojna świa
towa, wymarsz I kadrowej z 
Oleandrów. 16. VIII utworze
nie Naczelnego Komitetu Na
rodowego. 
Fredzio Chomiński \ovyru
sza z I kadrową na front. 
Józio Chomiński wyrusza 
z Legionami. Zdzich, mąż 
Misi zostaje zmobilizowa
ny. Hesia Dulska jako 
aktorka zostaje zaangażo
wana do Teatru Miejskie
go, gdzie ma zadebiutować 
w patriotycznej apoteozie 
śpiewając Warszawiankę. 
14-letni syn Julii ucieka z 
domu do Legionów. Feli-

KRO .. NIK·Ą • . 
• r 

Ocljazd „l>zieei krakowskie.la"-. 1Jd1ia; 
t>tl noa l><'jn·iali "I~ na midci" :ł.ołalene 13-~o kr1-
~o„1kieito pułku .·piechoty -z bulliehml k•lat6" M 

r.upllach ! na pirraiarh, „1Craknw1kie dr.lei'!• :le11oal) 
mineto, udsJl\e ai~· aa „pole w•lk1. Przed godz. 11 •y
n1u,yły (ldd1i1ły l:ł fO pułku Z J>lłłt"U J•orl "Kn:)nło

f.Jraml, 1d1ie ani1l ~bwilowe lt•aterr i urrupo,oly 
ai~ na Rynku. Krewnyrh I znajomyl'h tr foieny z mi11-
1łl i •l\•lednj('h wei, nru p~blin1c:śri ubr• le> 1i•; 
J:riacin·, hr.7.b•. l',12.t&n\nie mi•lu i:ecb)' aerdean1iti i; 

błnier1y o~ aypy•uno kwl•tami. N ••ł al "u "'I rn..,it · 
"a'y obok 1·hor11alewelt curno-ł.óllych litllb hi1lv 
ntt•one. :f.ołniene. nieilli 'Wlier1111lil Malki ll ·' ~•irJ 
Cttitorho•akiej. C1 ('hwila ndr.)"•111.l ~;~ 1 i-~ń „.Jf'
uc11• Pc.łtka · nie 1irlntła•. Żołnlene noarh oficero• 
na rokarh, WIDt'lll\r: okrsJlcl: „Hurra 111 'Wrr;:1• ! 
Pulk p(lhrn1ł 1!1 dworr11 wirerreiy1ldnt mini~ llr 
S 1.raki i Rada mi11la: ial~dsy tołoleny roz:łano I tl'>O 
1r11bfnyc:b Jrornn. 



. 11oclln1u „wuouJc• aa1 uwa inru.1y 11a proo~, ian1m 
uroi\ 1kif ru•ał pruci• 1ubi~. 

Zwłoki 1m1rłeco pr1e•ie1ioao do 1akl1d11 m61fy. 
oyny 1'41owej, gd1ie poddane b9dlł eekcyi. -- l'riy• 
'1.yny „mubójatwa 111 niesnaue, r11d1ini1 W)jalni je 
li1t do tony, który 101le1io110 :w kieneni z:narlflKc>, 

Józio Chomiński studiuje 
prawo i pisze wiersze, 
Zbyszko Dulski włóczy się 
po knajpach i zaciąga dłu
gi, Jerzy Boreński jako 
sławny pisarz przyjeżdża 
do Krakowa i spotyka w 
lokalu nocnym Orfeum 
Julię, sędzinę Rolewską, 
która wyznaczyła mu tam 
rendez vous. Misia Cho
mińska - ma lat 18 -
chce koniecznie zdać ma
turę i pójść na Uniwersy
tet. Do matury przygoto
wuje ją Antoni Relski, 
który zakochawszy się w 
Misi równocześnie nawią
zał romans z Zosią i ma z 
nią dziecko. Misia wyzna
je miłość Relskiemu, nie
stety - za późno!, Relski 
żeni się z Zosią. 

ROK 1902 

Gabriela Zapolska zakłada 
Szkolę dramatycznit. Stanisław 
W)'Spiański zostaje docentem 
Akademii Sztuk Pięknych. 

Jerzy Boreński umiera na 
płuca. 

ROK 1903 

Przebudowa Starego Teatru. 
Wincenty Lutosławski zakłada 

ROK 1904 

Józef Leo zostaje prezydentem 
miasta Krakowa. Uruchomie
nie elektrowni miejskiej. Ta
deusz Żeleński żeni się z Zo· 
fią Pareńskit, córką profesora 
St. Pareńskiego. 

(.1111 -~ 

Oskar Doening 
· l:OłłCEaYOKOWAHY NADCZYCYEL 1 

TAŃCÓW 
,,"Krakowie, ulica Lubicz 13 

(et>cll< """''"' W. Pana Oufu ) 
L.()ICN. Wł AS""V 

pt.iyjnlbje Wpisy codzit nnie mi' d'y 
~~ .S. a Q. wied ór. 

B.OK 1905 

Echa rewolucji - wielkie de
monstracje uliczne. Po'l".-staje 
kabareł Zielony Balonik. 

Józio Chomiński skończył 
studia. Zbuntowany prze
ciwko mieszczańskiemu 
otoczeniu zaczyna intere
sować się polityką, socja
lizować, za namową swo
ich rewolucyjnych przyja
ciół wyjeżdża do Warsza
wy. Misia znowu zakochu
je się w rewolucjoniście 
Janku. 

mc;r odz1eaz1czoner po 
WUJU, wskutek hulaszcze
go życia trybu Chomiń
skiego i niezaradności 
Chomińskiej doprowadze
ni do ruiny finansowej, 
wyprowadzają się z swego 

~mm:a (.;hominska wypro
wadza się z domu, do 
sióstr zakonnych. Zbyszko 
Dulski uwodzi służącą 
Hankę, chrześnicę Kata
rzyny - sługi Chomiń
skich. 

_ CU'llłE:RM·ta 

P~ .BAURłZt·o 
. (DA'llrRDIJ UDOLFI) • 

w KRAKOWIE, RYNE!K. GLÓWNY L. A·B NR.' 38. 

ROK 1907 

Umiera Stanisław Wyspiański. 
28. IX. 

Do Krakowa przyjeżdża 

rewolucjonista Marcin i 
opowiada Misi o śmierci 
Janka. 

Pagrzeb Sta1i1łai1 WY1fi1i1kiq1. 
~ da1G d1111f'J1&flll oddal lratł• tł&aD11ła•u 

"' Yt > •p1a6.tkicma oeta1.a1, puehacf. Urue171&oł6 
bloboa acr0rnad11ła cali nntt oa R7ok1 kra· 
to••&•m W cb•1h, 111edy ~ood11L& poenebo•J 
1111&1 •au, r ' mare\• Msryar.k111 6•1 ... 711, •eJ• 
dy' •łMe~o beJoaJo li ra"n•1k1ec11 łecoał„ alu&o 
• kr&J cały p~••t Mia.to. lllhte '"'6 eeret• 
, au~ okooltal, kr&J repre1eo&owm17 ,,.... 1•7olt 
pt7.~llA"IClfl•, p1f~yfy I'~ I krallo-*4 cln&J· 
r11 art.'9tye11.11 1 lier.aym1 ,„lfp&mi 1Dłeds•d7 
akade1011 k•f'J 1 nlloloeJ • tałitbo1• pochda~. 
Z ko6•:1oł"" &r''"•••1rb &alk1waaly wuyetkie 
d1woa1 mełoch' pote1Caao1a tema, k&/lr911J .urt 
był &a•l&e pdca111ł7 1 dr111eu• ••lf'l\łD~ aa6• 
I łf•} f'b I m"gily'" 

• ....,,.. u . ....... 
Pnea u.17 d&łe6 wr.~•7 lhmy pabheuołea 

1p1enyły 4, uypty ••ioł• ll Pijatótr, aby 
P'„<>etw •tę pn1 &r1łmaie. Prsea tr1P't „,,... 
nęł<J ••t P&lł t)lłftf mlod~rły ukołDeJ talt) ... J 
1 & Ir.raja pn•łiył.ef Wnora1 Lf'ł lkhiłaon dalq 
••~6rc; 1e!Halo •e ad '-" r.a,•DłCJ d•1~· 10 &11• 
wez.y1t.&icb 1troo l'olek 1 f'r,kryly bel•OJID li.o· 
b1u «• tnamot • uaeto11 ,.,•oło D„J pnelllne6 . 

M•dcbod11ły daleJ dc~tt Z P"-.SIJ ucie 
utycb w7m1eo1~ o.alcty ~paJ~ : •lllU• 
1k1eJ ::łatały ~stok ł'ie1.a~eb. koaiłt&a Tow. Za 
dtę.lY Sctu Pięh7e1t w W..,..wie, w7chlał• 
T.:iw uaetyneh eakl>ł wyt.aayrb, ~a 11edoo 
~a l"ow. IDł~J po&•ieJ I& cru~ I Fry 
burg., od r,!'!kida pn.fł:llOl'6• •Diw.,.,i.to 1 Fry 
bvg•. od :17Ułai pollkiej ... rryt.rga, 1,d ahdc 
ma••••" llłtlka dramatyeu•o a.e L•llW&, nd 
Zs1\Sk• .... Młlid7 po.&fpo•et I l'denh•rp, 
o4 ••"ll<•ue nkołJ łaaodlt>•eJ 1 Kick. od Zwi~k• 
T<••&ll~ o6wiat•,•eg„ .śwWJ·,• " Labluue 
(160 pod1"'6w), od d7rekc7i 1 1trt711tó• Tc&ln 
li.lego • Warnawie, od Ndakcyi K•rywa lu · 
brhcic9'1, od To•any1ł1u eykl11ió• • War
na•\• ,, ..... „ I I l'llltll 

Dli6 od raaa pmaowal • ai*le ru:b et7"11>
•7 Spn7JAb •• pitba. llll'Otu, 8leDencaa po 
tcod&. fCa aJicaeb Wici.at b)lo dato pnyb7leJ ml11 · 
chieiy, Sokołów " 1Hodarecb, esłookó• rółDycb 
delegaeyi pognt>bowyela ta!ob.e cborv-M po· 
wiewały 1 rata.na. Abd.eail ~k Pifk.o7ok. 

ROK 1911 cjan Dulski umiera, Dul
ska smaży sznycle. 

29. I strajk studentów i oku
pacja Collegium Novum. Pra
premiera „Legionu" Stanisła
wa Wyspiańskiego. 

ROK 1912 

Arcyksiitżę Karol w Krako
wie. Otwarcie pierwszego sta
łego kina Uciecha w Krako
wie. 10. XI odbyło się uroczy-

e otwarcie oddziału konriego 
eokola krakowskiego uświe
tnione interesującymi pokaza
mi w ujeżdżalni, który zakoń
czył pomysłowy kadryl w 6 
koni 

Fredzio Chomiński zapisu
do Strzelca - ma 
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BAŁUCKI pisarz 
pisarz 

BAŁUCKI zna Kraków i 
jego okolice najlepiej; stąd 
też wszystkie jego chara
kterystyczne postacie no
szą wybitne piętno miej
scowe, czy to będą takie 
niedorosłe jeszcze, a już 
zepsute chłopaki, jak bra
cia marmurki, dwukrotnie 
występujące u Bałuckiego 
(Lunio i Munio - koguciki 
pełne komizmu w „Pozła
canej młodzieży"; Lolo i 
Lunio hrabiowie Gapisze
wscy w „Pięknej żonce"); 
( ... ) czy froterzy w;vnajmu
jący się do tańca za dobrą 
kolację i możność swobod
nego rozpierania się po 
kanapach; czy kamienicz
niki, dorobkowicze, dla 
pokazania się i wejścia w 
sferę wyższą udający mar
notrawców, cz~ szlachta 
w najrozmaitsz,vch odtnia
nach śmiesznostek, czy 
hrabiowie bratający się z 
mieszczaństwem lub szla
chtą dla chwilowego inte-

Bałucki 

o zawodzie 

dramatopisarza 

Kto zy1e w tak ścisłym 
jak ja stosunku ze sceną 
i najbliższym jej otocze
niem - mówił Bałucki 
(wedle relacji Bartoszewi
cza) - temu łatwo przy
chodzi zrozumieć, d.laczego 
nie rozwija się nasza sztu
ka dramatyczna. Przygnio
tła fo. nrodu.k.l"ia obca~ no-

resu; czy podstarzali ka
walerowie, próbujący grać 
rolę młodzików, czy sta
ruszkowie poczciwi i za
cni, ale swarliwi z przy
zwyczajenia: wszystko ży
je w komediach Bałuckie
go naprawdę, tak samo 
jak strojnisie, pięknotki, 
kobietki rozamorowane, 
stare panny, wymalowane 
czupiradła lub herod-ba
by. ( ... ) Język osób w ko
mediach Bałuckiego spro
wadzony został do niskie
go poziomu umysłowe
go. ( ... ) Ale ta mowa 
pospolita nie razi nas na 
przedsta·wieniu; uderza 
ona tylko w czytaniu -
i może dlatego autor tak 
mało sztuk swoich ogłosił 
drukiem. Ażeby komedie 
Bałuckiego naprawdę się 
podobały, muszą być wi
dziane na scenie. Wtedy 
dopiero przekonamy się co 
to znacz;\'· talent iście sce
niczny. Uwydatnione grą 

kawą sytuację, stnorzył w 
rozmo\\ ie ,jakiś dowcip, nasu~ 
nąl mu się zgrabny dialog, 
dostrzegł no" y typ, zanotował 
w pamięci jakiś szczegół psy
chologiczny, od razu otwierał 

jeden ze snopków i \vzboga
cał go nowym nabytkiem. \\' 
ten sposób jednocześnie zbie
rał materiały do kilku utwo
rów, układając w myśli fa
bułę. 

K. Grzybowska, 
Tragedia Bałuckiego, 

Scena Polska 1938, z. 1, s. 27-28 

Znawcy 

krako,rski 
scenic:zny 

artysów rysy znamien
ne osób, zrozumiałych dla 
wielkiej masy widzów, ko
mizm sytuacji działający 
sam przez się b'ez pomocy 
słów nawet, poi~oda umy
słu autora udzielająca się 
publiczności, szczera i 
zdrowa wesołość ( ... ) wy
wołują zadowollenie este
tyczne i każą dziękować 
komediopisarzonri za mile 
spędzone chwile. Tymi 
środkami zyskaJt sobie Ba
łucki popula1mość na 
wszystkich scenach pol
skich, a głównie na war
szawskiej, której dostar
czył 22 sztuki, po większej 
części nie schodzące z re
pertuaru. Żaden ze współ
czesnych komediopisarzy 
naszych nie może się taką 
zasługą pochlubić. 

P. f'hmlelowski, 
aszn litera ur.a dramat~ czna, 

t. 2 s ()- Q • 493-49 

n·e ~ s'ę "mi11ć, al a
lem s ę homeryctznym !imie
chem, skoro \ -1daaalem głów

ną po tać samochwala, mlo
dzie11ca z wysolt·m czo! m. 
rozczochranym kędzierzawym 

włosem czarnym, zakładające
go ciągle cv:ikera i chwalą

cego ię ciągle: „Ona mnie 
kocha, jakżeby mnie nie mo
gla kochać. Ożenię się! Za 
mną i panny i mężatki prze
padają". A owe :ruchy głową 

LUDWIK SOLSKI 

Przychodził na każdą próbę 
swej sztuki, zwracał baczną 
uwagę na byle szczegół, nie 
pozwolił skreślić ani słowa z 
oryginalnego tekstu, pilnował 
dykcji do przesady, a na
wet - o zgrozo! - sam brał 
się do reżyserii. ( ... ) Mieszał 
się do najbłahszych drobia
zgów, ustawicznie wszystko 
poprawiał, wnosił jakieś ba
gatelne pretensje, a że był 
nadmiernie ambitny i drażli
wy, trudno go było przeko
nać. Siedział zawsze w pierw
szym rzędzie foteli, ręce skła
dał na brzuchu, kciukami 
kręcił młynka i rezonował. · A 
nam paliła się robota. Nie by
ło, naprawdę nie było czasu 
na takie fanaberie. Ale za to 
na próbę generalną lub na 
pierwsze przedstawienie przy
syłał kosz z winem, wódką i 
ciastami. W ten sposób na
prawiał swoje stosunki z ze
społem, poważnie nadwyrężo
ne w ciągu prób. 

L. S<>l~kl, 

wspomni<!nla 
wyd. II, s. 121 

Zapolska 

o Bałuckim 

I lST DO ADAl'tL~ Wl UCKIEGO 

Kraków, I 1889 

Przy=nam się Panu, że tę
sknię za Warszawą i . będę 
bardzo s.:częśUwa, gdy się do 
W as z powrotem do:Jtanę. Tu 
się nie żyje, jak mówil wc=?
raj Btizi.ński, tu się wege~u3e. 

Bliziński ma jeszc~e mdle 
w glowie i można z nim, omi
jając bardzo potdklane k we
stie, porozmawiać, ale co do 
Baluckiego, ten jest komplet
nie gtupi. Powiedzialam mu 
to w oczy, bo nie mogłam 
wytrzymać. Czy wiesz Pan, ~o 
on mi powiedzial? - ,,Nie 
przypuszczalem, ażebyś t~ Pa
ni pisywala, myślalem, z~ ~o 
we Lwowie Stebelski Pani pi
suje, a Pani się tylko pod~
suje!" Ja mu na to odpo~w-



W teatrze krakowskim 
występowała pani Snież
kowa, która najwidoczniej 
teraz dopiero przybrała 
pseudonim „Zapolska", od 
stycznia do lipca 1882 ro
ku. Był to dziewiąty sezon 
dyrekcji Stanisława Koź
miana, który początkowo 
z Adamem Skorupką, a 
następnie sam reformował 
z gruntu teatr krakowski. 
( ... ) był to wychowawca 
poważny, który cechy rea
lizmu, ograniczonego pew-

torką, ale inteligentną, a 
zatem taką, która może 
zostać bardzo dobrą arty
stką. Powierzchowność po
wabna, wzięcie dobre, 
głos niezbyt silny, ale 
przyjemny, a przede 
wszystkim zupełnie dosko
nałe zrozumienie każdego 
słowa roli, oto dodatnie 
strony świadczące, że p. 
Zapolska rozpoczynając 
zawód artystyczny ma tę 
nad wielu innymi nieza
przeczoną wyższość, iż jest 

zyskała młodej aktorce 
obszerniejszą wzmiankę 
w prasie, choć daleko już 
mniej pochlebną niż pier
wsza: „chociaż widać by
ło że artystka rozumie do
brze, co czynić i jak mó
wić należy, nie mogła jed
nak podołać ze swym gło
sem, który, nie wychodząc 
z jednej i tej samej okta
wy, nużył słuchaczów". 
Było to już jednak przed
ostatnie jej przedstawienie 
w sezonie. Ostatnim miał 

DEBIUT ZAPOLSKIEJ 
aktorki 

nymi założeniami estety
cznymi, trwale w teatrze 
krakowskim zaszczepił. 
Niewiele je nak mogła 
Zapolska pod jego kierun
kiem skorzys ać. Koźmian 
najwyraźniej nie zwrócił 
na nią uwagi. 

Pierwszy w. tęp przypadł 
w najlepsze· roli z Te
atrzyku ro zynności: 
Margot w kOmedii Kazi
mierza Zale\ skiego „Spu
dłowali". 

„Wczorajszy jej występ 
przekonał - pisze C z a s 
we wspomnianej już re
cenzji - ż p. Zapolska 
jest istotnie jeszcze arna-

Zapolska 

o Krallowie 

w naszym teatrze 

osobą wykształconą do-
brze wychowaną." 

R e f o r m a dodała jesz
cze, że debiutantka ma 
„postawę wdzięczną i wy
mowne oczy, a twarz ru
chliwą i wyrazistą", o ro
li zaś. że była „ wystudio
waną drobiazgowo, inteli
gentną i śmiałą". Dalszy 
jednak rozwój kariery 
krakowskiej był niepo
myślny. Po komedii Zale
wskiego nastąpiło bowiem 
do lipca 26 ról przeważnie 
podrzędnych, tak zwanych 
„ogonów". Dopiero Olga 
w znanvm melodramacie 
Leopold~ Starzeńskiego 

robiło odrębnego od innych 
kultur polSkich. - Gdy po
wróciłam z Paryża, świeżo 

opuściwszy teatr Antoine'a -
jedynie na krakowskiej sce
nie znalazłam najściślejsze 

zbliżenie do tej „prawdy" i 
naturalności w grze, w jakiej 
oddychać przez lata mej pra-
"·"' ........ - ... -„ ..... , ~ .:. - .: -- ~ 

być benefis, w którym 
wystąpiła jako Żaneta w 
„Przechodniu" Franciszka 
Coppee. 

„Kto widział gorliwą pra
cę tych dwóch młodych 
artystek (oprócz G. Z. 
miała benefis C. Zielińska 
- przy p. Z. R.) - pisał 
Czas - skoro tylko pole 
otwarło się im po temu, 
spostrzec też musiał, że 
obie zrobił.'· w tych cza
sach wielkie postęp.'"'. 

z. Raszewski. 
Działalność teatralna 

Gabrieli ZapotsltleJ, 
Pamiętnik Literacki 1951, z. 2, s. 

5at-503 

lecz po czasie i ta umie od
różnić szych od zlota. Dlatego 
to posterunek dyrektOTa kra
kowskiej sceny jest niezmier
nie trudny i niezmiernie wa
żny. Musi zadowolić już tDY
ksztalcone pokolenie i rozwi
jać nowe. To ;est konieczne 
i ani na chwilę nie wol o 

staci scenicznych. Wdzięczny 

jej byłem za możność ucze
stnicz~nia w tych ekspedy
cjach w świat obcy, przejmu
jący lękiem, a jednocześnie 

budzący głębokie współczucie. 

L. SOLSKI, 
Wspomnienia, 

wyd. II, s. 125--12G 

Prawda 

i wspomnienie 

Przed wyjazdem na dłuż
szy czas do Paryża - spę
dziła tam pięć i pół ro
ku - Zapolska przyjechała 
w końcu grudnia 1888 na 
dwa t.'·godnie . do Krako
\Va. Chciała tu zebrać ma
teriały do pisanej wtedy 
poV\iieści „Przedpiekle". 
Pob.'·t '' Krakowie, po
święcon. intens.' wnej pra
cy literackiej, przeciągnął 
się aż do lata 1889. Zapol
ska urozmaiciła go dwu
krotn,\·m występem na na
szej scenie w tytułowej 
roli „Nory" Ibsena (13 i 
16 IV 1889). 

O grze artystki mamy re
lacje współczesnych re
cenzentów i wspomnienie 
Ludwika Solskiego. Spra
wozdania krytyków różnią 
się znacznie od oceny jaką 
przekazał kolega artystki: 

Solski: 

wymaga także kokieterii a 
przy tym akt trzeci posiada 
kilka scen silnie dramatycz
nych. Tutaj talent musi być 

poparty rutyną i inteligencją, 

a gra utrzymana w odpowied
niej micrze, bo łatwo można 

popaść w przesadę i w kary
katurę. P. Snieżko-Zapolska 

ustrzegła się tych błędów i 
tylko w akcie trzecim miejsca 
dramatyczne wyszły nieco sła
biej, lecz te nie raziły i ca
łość wyszła dodatnio. 

( ... ) P. Solski widocznie mu
siał studiować suchotników, 
gdyż z wielką prawdą odegrał 
rolę Dra Ranka. 

* 

z fotelu, 
Czas 1889, 

nr 88 

Tytułową, a zarazem pierw
szorzędną rolę w sztuce ode
grała p. Gabriela Snieżko-Za
polska i powiedzmy od razu. 
wywiązała si~ ze swego zada
nia znakomicie. Gra artystk i, 
pełna realizmu, a daleka od 
sztucznych efektów, wystudio
waną był do najmniejszych 
szczegółów. porywała i czaro
wała widza subtelnym cienio
waniem uczuć i finezją w 
nieskończenie trudnych mo
mentach, jak np. w akcie dru
gim, tj. w chwili spotkania 
się z Krogstadtem, a następ

nie ukrywania tajemnic.· 
przed mężem. Scena rozłącze
nia w akcie III była kulmi
nacyjnym punktem gry p. Z.; 
p'. Sobiesła\I,· w roli adwoka
ta Helmera, p. Solski, benefi
cjant, jako Dr Rank oraz p. 
Sułkowska, przyjaciółka Nory, 
dobrze sekundowali p. Zapol
skiej, tworząc harmonijną ca
łość. 

Kurier Krakowski 1889 
nr 241 



cza) - temu łatwo przy
chodzi zrozumieć, dlaczego 
nie rozwija się nasŻa sztu
ka dramatyczna. Przygnio
tł?' ją produkcja obca, po
pierana jednocześnie przez 
dyrekcje, bo tanio je ko
sztuje, przez publiczność, 
·~O przypada jej do gustu 
i przez krytykę ~ to już 
nie wiem dlaczego. Chcąc 
podnieść poziom naszej 
sztuki dramatycznej, trze
ba by chyba zaprowadzić 
cło ochronne przed tą obcą 
produkcją. Nasz komed?o
pisarz ma przed sobą nie
przezwyciężone prawie 
trudności. Publiczność nie 
lub.i rzeczy cU:ższych, po
wa~nych, bo ją nudzą, pra
gnie na scenie takiej we
s~lości i takiego ruchu, ja
kie się zna_idują w lekkich 
komediach i farsach fran
:uskich. Krytyka znowu 
ząda przede wszystkim o
ryginalności, glębszych te
matów, moralności, przyz
woitości. Jakim więc po
trzeba być mistrzem, aby 
w jednym utworze zadość
uczynić tym wszystkim żą
~aniom obu stron decydu-
3ących o powodzeniu w te
atrze. Sądzę jednak, że 
znalazŁby się jeden i dru
gi, który by temu zadaniu 
sprostać zdolal, gdyby miał 
na to odpowiednią "ilość 
czasu, gdyby m6gl jedną 
sztukę pisać przez trzy la
ta. Ale w naszych warun
kach rzecz to niemożebna. 
Kto z nas piórem zarabia 
na kawałek chleba, ten 
wobec lichego wynagro
dzenia, zmuszony jest do 
szybkiej produkcji. 

K. Grzybowska, 
Tragedia Bałuckiego, 

Sena Pol.ska 1938. z. 1, 1. 32 

Jak 

Znawcy 

o komedii 

„Radcy pana radcy'' 

i o jej przedstawieniu 

Tym razem rozpoczynamy 
nasz przegląd miesięczny z 
prawdziwą przyjemnością od 
dobrej nowiny. Taką ch~ilę 
dała nam nowa komedia pana 
Bałuckiego. Nie nam tylko, bo 
trzy wieczory głośnego śmie

chu w zapełnionej sali teatral
nej, dowodzą, że wrażenie to 
było powszechne i rzeczywiś

cie takiego powodzenia nie 
miała, jeżeli dobrze pamięta
my żadna z nowszych kome
dii. Ale inna rzecz widzieć 

sztukę w teatrze, doskonale 
graną przed publicznością do
brze usposobioną, kiedy śmiech 
i wesołość zaraźliwie udziela 
się jednym od drugich, a in
na zupełnie w milczeniu i 
samotności wziąć na egzamin 
rękopism. Na taki egzamin 
wzięliśmy komedię p. Bałuc

kiego i zapytaliśmy jej suro
wo czym usprawiedliwia to 
powodzienioe jakiego doznała? 
( ... ) 

Na komedii pana Bałuckie
go wyznać musimy, śmiejemy 
się z osób nie z osobami. Dow
cip i humor, vis comica sztuki 
leży w śmieszności przedsta
wionych typów i w zabaw
nych sytuacjach, a nie w dow
cipie, bystrości, i żeby tak po
wiedzieć mądrości tych osób, 
tej mądrości wesołej i pogod
nej naturalnie, jaką ma na 
przykład Doryna lub Figaro, 
w tym dowcipie jaki ma u 
Fredry Gustaw, Klara, albo 
Justysia. Tego w „Radcach" 
nie ma. Nie jest to komedia 
wielka i wysoka, ale jest po
mimo swoich niedoskonałości 

dobra komedia, wesoła, żywa, 

Wincenty Rapacki 

nihy poważne, a nos do góry, 
a ręka za kamizelkę ze szy
kiem włożona. Słowem 

Benda: kapka w kapkQ, brat 
sjarnski w ruchach, wyraże

niach, mimice na.sz pan Ed
ward Lubawski. Jakże wybor
nie malego wąsika podkręcał, 
gdy myślał o czym, albo no
sem poruszał, tak jakbym wi
dzial Edwardka w Saskim 
Ogrodzie. Tej postaci żaden 

aktor warszawski tak dobrze 
nie odda, a powinien by ją 

oddać, bo figurę autor kopio
wał żywcem z oryginału. 

list K. ESTREICHERA 
do F. Faleńskiego z 15 III 1869 

Krako\1•scy 

aktor:iy 

o współ1tracy 

z Bałuckim 

WINCENTY RAPACKI 

Bałucki, zanim odda sztukę do 
teatru, czyta w kółku swoich 
bliskicl:l, między którymi znaj
duje się zawsze ktoś z akto
rów życzliwych autorowi; u 
niego tedy zasięga rady. ( ... ) 
Na próbę Bałucki przyjdzie 
chętnie, ale tylko na jedną, a 

dwie wi ::1 d„. 

on m1 powit:uZl'U.i ,„ .. 
pr;;ypuszczałem, ażebyś to Pa
ni pisywała, myślałem, że to 
we Lwowie Stebetski Pani pi
suje, a Pani się tytko podpi
suje!" Ja mu na to odpowie
działam: „Nie przypuszczałam 
nigdy, że Pan jesteś tak i 
głupi!" 

Czy Pan wiesz, że ten czło
wiek nic nie c::yta, nic nie 
wie, ni.c go nie obchodzi. Py
tam mnie raz: - „Co Pani 
dziś robiła?" Mówię: - ,,Pi
sałam o ,,Panu Wojciechu" 
(Mańkowskiego). On nic. Ja 
pytam się: - „Zna pan „Pa
na Wojciecha", prawda, to 
arcydzieło?" A on wytrzeszcza 
oczy i mówi: - „Jak go pa
ni dopiero pisze, to skądże go 
mam już znać!!! Tableau! I 
tak co krok, co chwila o coś 
się potykam, co mi aż ból 
sprawia. V nas nędzny repor
ter więcej ma w pięciu niż 
tu luminarz na tronie siedzą
cy w głowie. 

G. Zapolska 
Listy, 

t. 1, s. 7'.! 

Bałucki 

w oczach 

modernisty 

Kurtyna w dól. w~ród oklasków, 

Którymi zagrzmiał teatr cały, 

W powodziacl\ kinkietowych 
blasków 

Kłania się autor: gruby, mały, 

Sapiący, oczkiem rzucający 

Bystro po pełnej widzów sali, 

Z uśmieszkiem Fauna, jakby 
drwiący, 

Ze klaskający nie gwizdali. 

Brawo i autor! Autor! Brawo! 

Z orkiestry wieniec mu podano, 

Grubas się kłania w lewo, w 
prawo, 

Napisał sztukę znów cacaną, 

Po czym kurtyna wolno spada, 
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Margot w komedii Kazi
mierza Zale\ skiego „Spu
dłowali". 

„ Wczorajszy jej występ 
przekonał - pisze C z a s 
we wspomnianej już re
cenzji - że p. Zapolska 
jest istotnie jeszcze arna-

Zapolska 

o Krakowie 

LISTY DO -~DAMA 
WJ$LICK!EGO 

Kraków I i IV 1889 

O ile mi czas starczy, 
pracować dla Pana będę. 

Mam dobrą koresponden
cję z Krakowa pt. „Ob
wiedzeni chhtskim mu
rem". Zbieram dane, .bo o 
tym co się tu dzieje, co 
oni tu robią cale dnie, o 
czym myślą, co mówią, to 
Pan nie możesz mieć wy
obrażenia! Jest to kraj 
dziki, straszny, potwornie 
głupi. Tysiące kretynów 
w wyszarzanych futrach, 
a pomiędzy nimi garstka 
malarzy ginących z gŁodu 
i ... . syfilisu! Powiadam 
Panu, coś, od czego wfosy 
na g1owie stają. 

* 

errnu ruzwo Kar1er;y 
krakowskiej był niepo
m;yślny. Po komedii Zale
wskiego nastąpiło bowiem 
do lipca 26 ról przeważnie 
podrzędn;vch, tak zwanych 
„ogonów". Dopiero Olga 
w znanym melodramacie 
Leopolda Starzeńskiego 

robiło odrębnego od innych 
kultur polskich. - Gdy po
wrócilam z Paryża, swiezo 
opuściwszy teatr Antoine'a -
jedynie na krakowskiej sce
nie znalazłam najściślejsze 

zbliżenie do tej „prawdy" i 
naturalności w grze, w jakiej 
oddychać przez lata mej pra
cy na paryskiej scenie przy
wyklam. Pamiętam, że dosko
nałą tę formę wykwintnej 
prostoty, mającej cechy praw
dziwego piękna, nosiła 3uz 
scena krakowska za czasów 

Antonina Hoffmanowa 

Koźmiana. Dyrekcję bowiem 
Gliksona nazywam niejako 
dalszym ciągiem koźm.ianow

skiej tradycji. I w ten sposób 
ksztalcona publiczność ma 
dziwny smak i upodobanie w 
swojej scenie. Lubi ją, śpie-

Co Ci o Krakowie napi- szy do niej, słucha sztuk u-
szę? Chyba to, że gdy ważnie, sądzi zdrowo i trze-
wyjdę na ulicę w moim źwo - obałamucać się nie da. 
białym futrze młodzieńcy Humor pu.biiczności krakow-
szykowni krakowscy posy- skiej był trochę poważny, po-
łają za mną paslańca, któ- blażliwie uśmtecha się z lek-
ry pyta mnie: - „Prze- kich konceptów; błazeństw, 
praszam! Ci panowie 'PY- przynajmniej do niedawna, 
tają, czy pani z menaże- nie znosiła („.) KsztaŁcil rię 
rii?u ( ... ) Zycie tu idotycz- jej smak, kształciło się ;Jej po-
ne okropnie. Ludzie cho- czucie piękna - dzieci już ro-
dzą po rynku jak bydło, sly przyzwyczajone do tego, 
mężczyźni zaczepiają ko- że na scenie ujrzą coś, co im 
biety, muzyka gra, księża niezrozumianą jeszcze, ale już 
romansują z mężatkami, a instynktownie odczutą radość I 
potem placą za to mężom. przynosi. Powaga była akade-

,__,.,_,~, ...... .,..cia-...c.u._inH1.: ~·-t~.1:.1:.lo~ .... prawi&, uśmiech dy-

u-11t ..-01 au s :ua pu 

spostrzec też musiał, że 
obie zrobił;\· w tych cza
sach wielkie postępy'". 

z. Rasze ski, 
Dztałalność teatralna 

Gabrtell zapolakteJ, 
Pamiętnik Literacki 19Sl. z. 2. s. 

5J2-S03 

lecz po czasie i ta umie od
różnić szych od złota. Dlatego 
to posterunek dyrektara kra
kowskiej sceny jest niezmier
nie trudny i niezmiernie wa
żny. Musi zadowolić już wy
kształcone pokolenie i rozwi
jać nowe. To jest konieczne 
i ani na chwilę nie wolno o 
tym dyrekc;i teatru zapo
mnieć. Kraków bowiem nada
je niejako ton sztuce teatral
nej w Polsce. Wedlug n.iego 
wzoruje się Warszawa i 
Lwów· Warszawa chętnie 

poddaje się wpływowi Krako
wa, Lwów walczy. Ale nie 
pubiiczność tutaj walczy i 
opiera się, lecz pewne grono 
krytyk&w, którzy chcą do
wieść, że oni „lepiej się zna
ją" - niż ci tam, w Krako
wie. Stąd opozycja. Wplyw 
jednak Krakowa jest bezwa
runkowo ·wielki i niezaprze
czony. 

Przewagę tę zawdzięcza 

Kraków swoim dawnym dy
rektorom, głównie Koźmiano

wi a pot.em urokowi, jaki 
otaczał mimo wszystko legen
dową i fantastyczną postać 
Tadeusza Pawlikowskiego. 

G. ZAPOLSKA, 
Publicysta, 

część 3, s. 234, 236, 237 

Z Ż)'Cia 

wzięte 

Tematem jej (Zapolskiej} za
interesowań stał się proleta
riat żydowski. Towarzyszy
łem jej w wędrówkach po 

Pob;vt w Krakowie, po
święcon, ' intensywnej pra
cy literackiej, przeciągnął 
się aż do Iata 1889. Zapol
ska urozmaiciła go dwu
krotn~·m w~·stępem na na
szej scenie w tytułowej 
roli „Nory" Ibsena (13 i 
16 IV 1889). 

O grze artystki mamy re
lacje współczesnych re
cenzentów i wspomnienie 
Ludwika Solskiego. Spra
wozdania krytyków różnią 
się znacznie od oceny jaką 
pr:zekazał kolega artystki: 

Solski: 

Na wiosnę 1889 roku, gdy 
udzielono mi benefisu - z 
prawem wyboru sztuki 
mogłem wypróbować swoich 
sił w nowym dla mnie gatun
ku ról psychologiczno-drama
tycznych. Wybrałem „Norę" 

Ibsena, a w niej - rolę Ran
ka. 

Przypadek zrządził, że po
wróciła w tym czasie do Kra
kowa Gabriela Zapolska. ( ... ) 
Dowiedziawszy się o moim 
wyborze zaofiarowała swój 
udział w benefisie. Wprawiło 
mnie to w lekkie zakłopota

nie. Już na pierwszy rzut oka 
każdego musiały uderzyć róż

nice między wyobrażeniem o 
eterycznej bohaterce dramatu 
Ibsena a korpulentną postacią 
przyszłej chluby naszego piś

miennictwa. Jednak atrakcyj
ność jej nazwiska, zaintereso
wanie jakie budziło jej burz
liwe życie, oraz podawana z 
ust do ust plotka, że wybiera 
się do Paryża na występy, 

przeważyły szalę. Rozpoczęliś

. my próby. Niestety! Daleką 
była od tej niezwykłej istoty, 
jaką stworzył wielki Norweg. 
W ogóle uważałem, że jej 
ambicje aktorskie są fałszywe. 
( ... ) 

Atmosfera przeróżnych 

skandalików, jaka powstała 

wokół mojej partnerki, przy
czyniła się do powodzenia me
go benefisu. Stał się wyda
rzeniem dnia. Niestety, był 

tylką jętką-jednodniówką. W 
dzień po premierze pojawiły 

się w prasie bardzo krytyczne 
uwagi. Pierwszy zebrał cięgi 

Henryk Ibsen, którego dzieło 

odsądzono od czci i wiary ja
ko nieudały owoc chorego 
mózgu. ( ... ) 

Drugi cios wymierzony był w 
odtwórczynię roli tytułowej, 

której - mimo jej niezaprze
czalnej inteligencji - odmó-

szczegółów, porywała i czaro
wała widza subtelnym cienio
waniem uczuć i finezją w 
nieskończenie trudnych mo
mentach, jak np. w akcie dru
gim, tj. w chwili spotkania 
się z Krogstadtem, a następ

nie ukrywania tajemnic~· 

przed mężem. Scena rozłącze
nia w akcie III byla kulmi
nacyjnym punktem gry p. Z.; 
P·. Sobiesław \\' roli adwoka
ta Helmera, p. Solski, benefi
cjant, jako Dr Rank oraz p. 
Sułkowska, przyjaciółka Nory, 
dobrze sekundowali p. Zapol
skiej, tworząc harmonijną ca
łość. 

Kurier Krakowski 1889 
nr 241 

......... ........ 

U nas - dzięki pani Zapol
skiej - wykonanie „Nory" 
zajęło i zachwyciło tych na
wet, którzy nie chcieli lub 
nie umieli ocenić wysokich 
zalet dzieła. Łatwo i sz.czod-

Mieczysław Frenkiel 

rze szafujący pochwałami re
cenzenci spospolitowali wyra
żenie „gra mistrzowska"; a 
jednak tym razem (chociaż lę
kamy się superlatywów jak 
ognia) nie mamy innego na 
określenie niepospolitej gry 
artystki dramatycznej, która 
jest zarazem wielce utalento
waną· nowelistką. Cały akt 
pierwszy i znaczna część dru
giego - w jej wykonaniu -
należy do wyjątkowych kre-
~ tr .... ~; „1.r-+n.-ni....;,_,..)., '7 -rnla f!li 
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sztuki dramatycznej, trze
ba by chyba zaprowadzić 
cło ochronne przed tą obcą 
produkcją. Nasz kornecHo
pisarz ma przed sobą nie
przezwyciężone prawie 
trudności. Publiczność nie 
lubi rzeczy cięższych, po
ważnych, bo ją nudzą, pra
gnie na scenie takiej we
sołości i takiego 1"UChu, ja
kie się zna,idują w lekkich 
komediach i farsach fran
cuskich. Krytyka znowu 
żąda przede wszystkim o
ryginalności, głębszych te
matów, moralności, przyz
woitości. Jakim u.ri.ęc po
trzeba być mistrzem, aby 
w jednym utworze zadość
uczynić tym wszystkim żą
daniom obu stron decydu
jących o powodzeniu w te
atrze. Sądzę jednak, że 
znalazŁby się jeden i dru
gi, który by temu zadaniu 
sprostać zdolal, gdyby miał 
na to odpowiednią ·ilość 
czasu, gdyby m6gl jedną 
sztukę pisać przez trzy la
ta. Ale w naszych warun
kach rzecz to niemożebna. 
Kto z nas piórem zarabia 
na kawałek chleba, ten 
wobec lichego wynagro
dzenia, zmuszony jest do 
szybkiej produkcji. 

K. Grzybowska, 
Tragedia Bałuckiego, 

Sena Polska 18311, z. 1, s. 32 

Jak 

Bałucki 

pracował 

O metodzie jego pracy pisze 
Kazimierz Bartoszewicz co na
stępuje: „W główniej szufla
dzie jego biurka znajdowały 

się rozncj wielkości kartki, 
poukładane w osobne paczki, 
związane wstążeczkami lub tez 
zebrane razem w okładzin

kach tekturowych. Były to 
snopki, pozbierane z pola fan
tazji lub obserwacji; każdy z 
nich mieścił sporo kłosów, 

przeznaczonych do wymłotu; 

każdy w całości był projek
tem na utwór sceniczny, po
wieść lub nowelę. Obmyślił 

sobie Bałucki jaką scenę lub 
Ją podpatrzył, wpadł na cie-

Tym razem rozpoczynamy 
nasz przegląd miesięczny z 
prawdziwą przyjemnością. od 
dobrej nowiny. Taką chwilę 

dała nam nowa komedia pana 
Bałuckiego. Nie nam tylko, bo 
trzy wieczory głośnego śmie

chu w zapełnionej sali teatral
nej, dowodzą, że wrażenie to 
było powszechne i rzeczywiś

cie takiego powodzenia nie 
miała, jeżeli dobrze pamięta
my żadna z nowszych kome
dii. Ale inna rzecz widzieć 

sztukę w teatrze, doskonale 
graną przed publicznością do
brze usposobioną, kiedy śmiech 
i wesołość zaraźliwie udziela 
się jednym od drugich, a in
na zupełnie w milczeniu i 
samotności wziąć na egzamin 
rękopism. Na taki egzamin 
wzięliśmy komedię p. Bałuc

kiego i zapytaliśmy jej suro
wo czym usprawiedliwia to 
powodzienioe jakiego doznała'? 
( ... ) 

Na komedii pana Bałuckie
go wyznać musimy, śmiejemy 
się z osób nie z osobami. Dow
cip i humor, vis comica sztuki 
leży w śmieszności przedsta
wionych typów i w zabaw
nych sytuacjach, a nie w dow
cipie, bystrości, i żeby tak po
wiedzieć mądrości tych osób, 
tej mądrości wesołej i pogod
nej naturalnie, jaką ma na 
przykład Doryna lub Figaro, 
w tym dowcipie jaki ma u 
Fredry Gustaw, Klara, albo 
Justysia. Tego w ,,Radcach" 
nie ma. Nie jest to komedia 
wielka i wysoka, ale jest po
mimo swoich niedoskonałości 

dobra komedia, wesoła, żywa, 
zabawna i prawdziwa. A po 
tym talencie, jaki w niej au
tor pokazał można sobie obie
cywać, że kiedyś da on nam 
jeszcze taką komedię, na któ
rej śmiać się będziemy już 

nie z osób, ale z osobami. 

S. TARNOWSKI, 
Przegląd Polski 1869, s. 126 

Jeżeli grać będą sztukę Ba
łuckiego ,,Radcy pana radcy", 
to idź na nią. Miała świetne 

powodżenie. Skorupka uniosł 

się hojnością bo autorowi 100 
reńskich po widowisku -posłał. 
( ... ) Jest to farsa, ale farsa 
żywcem wzięta z bruku kra
kowskiego. Powikłanie zręcz

ne i dialogi krótkie, żywe, ak
cja udatna. Obrazek, na któ
rym zabawić się można. Choć 
to z cudzego nieszczęścia, 

zwłaszcza przed Wielkanocą, 

Wincenty Rapacki 

nih:v poważne, a nos do góry, 
a ręka za kamizelkę ze szy
kiem włożona. Słowem 

Benda: kapka w kapkę, brat 
sjamski w ruchach, wyraże

niach, mimice nasz pan Ed
ward Lubowski. Jakże wybor
nie malego wąsika podkręcał, 
gdy myślał o czym, albo no
sem poruszał, tak jakbym wi
dzial Edwardka w Saskim 
Ogrodzie. Tej postaci żaden 

aktor warszawski tak dobrze 
nie odda, a powinien by ją 

oddać, bo figurę autor kopio
wał żywcem z oryginału. 

Ust K. ESTREICHERA 
do F. Faleńskiego z 15 III 1869 

Krakowscy 

aktorzy 

o współpracy 

z Bałuckim 

WINCENTY RAPACKI 

Bałucki, zanim odda sztukę do 
teatru, czyta w kółku swoich 
bliskich, między którymi znaj
duje się zawsze ktoś z akto
rów życzliwych autorowi; u 
niego tedy zasięga rady. ( ... ) 
Na próbę Bałucki przyjdzie 
chętnie, ale tylko na jedną, a 
najwyżej na dwie. Powiada, 
że go to nudzi. Nie lubi słu

chać własnych słów powtarza
nych tyle razy. Informuje ak
torów w tonie dowcipnej po
gawędki, stając się miłym i 
przyjemnym towarzyszem ich 
pracy, a nie wyrocznią, z trój
noga zdania swe wygłaszają

cą. Nie upiera się przy swo
im i nie krępuje swobody ak
torskiej. Na pierwszym i dru
gim przedstawieniu nie bywa 
nigdy; dopiero gdy sztuka 
ograna, zjawia się w kątku 

loży, a wychodzi zawsze z te
atru zirytowany mocno. Przy
rzeka wtenczas, że już dla sce
ny pisać nie będzie; zasiada 
do biurka i tworzy powieść, 

po ukończeniu której znów 
zabiera się do komedii - i 
tak dalej!... 

W. RAPACKI 
Aktor o autorach, 

Wspomnienia aktorów, t. 2, s. n 

Satam 0 ,,rarm; VV U]li:oca;r•w 

(Mańkowskiego). On nic. Ja 
pytam się: - „Zna pan „Pa
na Wojciecha", prawda, to 
arcydzielo?" A on wytrzeszcza 
oczy i mówi: - „Jak go pa
ni dopiero pisze, to skądże go 
mam jv.ż znać!!! Tableau.! I 
tak co krok, co chwila o coś 
się potykam, co mi aż ból 
sprawia. U nas nędzny repor
ter więcej ma w pięciu. niż 
tu luminarz na tronie siedzą
cy w głowie. 

G. Zapolska 
Listy, 

t. 1, s. 7:? 

Bałucki 

w oczach 

modernisty 

Kurtyna w dół. w~ród oklasków, 

Którymi zagrzmiał teatr cały, 

w Ilowodziach kinkietowych 
blasków 

Kłania się autor: gruby, mały, 

Sapiący, oczkiem rzucający 

Bystro po pełnej widzów sali, 

Z uśmieszkiem Fauna, jakby 
drwiący, 

że klaskający nie gwizdali. 

Brawo i autor! Autor! Brawo! 

Z orkiestry wieniec mu podano, 

Grubas się kłania w lewo, w 
prawo, 

Napisał sztukę znów cacaną, 

Po czym kurtyna wolno spada, 

Swia tło rozjaśnia się w 
widowni, 

O grze artystów wszystko gada, 

Panowie stają się wymowni. 

A panów wena opętała 

Epidemiczno-krytyczna: 

A że znów „bardzo śliczna" 

Sztuka pana Michałka, 

A to genialna palka, 

Arystofa n kleparski •.• 

Choć w pojęciach zacofan ..• 

Jaki ma humor dziarski •.• 

Katdy dowcip się uda ..• 

Jak wydrwiwa Brandesa, 

Jaka pyszna tancbuda, 

Postać tego młodego 

Literata - hebesa •.. 

Dekadentysty tego ••. 

To komedia prawdziwa, 

Lecz nie jakieś Ibseny, 

Upiory jakieś, dziwa, 

Dzikie gęsi czy kaczki, 

Niezrozumiałe, nudne. 

A. NOW ACZ WSKI, 
Kraków, Pieśń V (1901), 

fragmenty 



Krakótv I i IV 1889 

O ile mi czas starczy, 
pracować dla Pana będę. 

Mam dobrą koresponden
cję z Krakowa pt. „Ob
wiedzeni chińskim mu
rem". Zbieram dane, .bo o 
tym co się tu dzieje, co 
oni tu robią cale dnie, o 
czym myślą, co mówią, to 
Pan nie możesz mieć wy
obrażenia! Jest to kraj 
dziki, straszny, potwornie 
glupi. Tysiące kretynów 
w wyszarzanych futrach, 
a pomiędzy nimi garstka 
malarzy ginących z głodu 
i ... . syfilisu! Powiadam 
Panu, coś, od czego włosy 
na głowie staJq. 

Co Ci o Krakowie napi
szę? Chyba to, że gdy 
wyjdę na ulicę w moim 
białym futrze młodzieńcy 
szykowni krakowscy posy
łają za mną posłańca, któ
ry pyta mnie: - „Prze
praszam! Ci panowie py
tają, czy pani z menaże
rii?„ ( ... ) Zycie tu idotycz
ne okropnie. Ludzie cho
dzą po rynku jak bydło, 
mężczyźni zaczepiają ko
biety, muzyka gra, księża 
romansują z mężatkami, a 
potem placą za to mężom. 
Mną się zajmują bardzo i 
bardzo niegodziwie. Każ
den mój krok komentują, 
dokuczają mi, robią po
tworne plotki. 

G. ZAPOLSKA, 
Listy, 

t. 1, s. 70 l 91 

Zapolska 

o teatrze 

krakowskim 

i jego 

publiczności 

Publiczno§ć krakowska ma 
swoją spec;azną kulturę sce
niczną. - Co§ się w niej wy-

Antonina Hoffmanowa 

Koźmiana. Dyrekcję bowiem 
Gliksona nazywam niejako 
dalszym ciągiem koźmianow

skiej tradycji. I w ten sposób 
ksztalcona publiczność ma 
dziwny smak t upodobanie w 
swojej scenie. Lubi ;ą, §pie
szy do niej, slucha sztuk u
ważnie, sądzi zdrowo i trze
źwo - obalamucać się nie da. 
Humor publiczności krakow
skiej byl trochę poważny, po
blażUwie uśmiecha się z Lek
kich konceptów; błazeństw, 

przynajmniej do niedawna, 
nie znosiła (.„) KsztaŁcil się 

jej smak, ksztalcilo się jej po
czucie piękna - dzieci ;iu.ż ro
sly przyzwyczajone do tego, 
że na scenie ujrzą coś, co im 
niezrozumianą jeszcze, aLe już 

instynktownie odczutą radość 

przynosi. Powaga byla akade
micka prawie, uśmiech dy
skretny. Jakiś „dobry ton" ze 
sceny plynąl, jakby za kulisa
mi panował zawsze salon -
Wersal „. Louis XV· Tak się 

zdawalo, takie uczucie wy
nosiło się nawet z tej obszar
panej, .brzydkiej, starej budy 
na Szczepańskim placu. (.„) 
Nie, publiczno§ć krakowska 
nie da tylko w siebie wmówić 
że falszywy brylant świeci 

pięknym blaskiem. Czasem, 
przez chwilę, zatrzyma wzrok 
na takim kamieniu, lecz pó
źniej odu;raca się dumna i 
obojętna. Nie mówi jak py
szny dorobkiewicz: ,,Daję za
platę - żądam za nią czego§ 
niezwyklego". Nie, na to jest 
publiczno§ć krakowska za 
subtelna. Ona po prostu ze 
smutkiem odwróci się raz i 
drugi. 

Czę§ć jej zejdzie na mano
wce - ta czę§ć mlodsza i 
Łatwiejsza do obałamucenia, 

wa, Lwow wazczy. 71i-e me 
pubUczno§ć tutaj walczy i 
opiera się, lecz pewne grono 
krytyków, ktÓTZl/ chcą do
wieść, że oni „lepiej się zna
ją" - niż ci tam, w Krako
wie. Stąd opozycja. Wplyw 
jednak Krakowa jest bezwa
runkowo ·wielki i niezaprze
czony. 

Przewagę tę zawdZięcza 
Kraków swoim dawnym dy
rektorom, glównie Koźmiano
wi a pot.em urokowi, jaki 
otaczal mimo wszystko legen
dową i fantastyczną postać 
Tadeusza Pawlikou:skiego. 

G. ZAPOLSKA, 
Publicysta, 

część 3, s. 234, 236, 237 

Z życia 

wzięte 

Tematem jej (Zapolskiej) za
interesowań stał się proleta
riat żydowski. Towarzyszy
łem jej w wędrówkach po 
dżungli żydowskich dzielnic 
Krakowa. Jako aktor odnio
słem wiele korzyści z tych 
wypraw. W Zapolskiej była 

jakaś pasja, którą porywała 

ludzi. Potrafiła rozwiązywać 
języki najbardziej zamknię

tym w sobie i opornym. Oto 
obca, nikomu nieznana kobie
ta wchodzi do brudnych nor 
i zatęchłych piwnic, by nie 
tylko przyjrzeć się warunkom 
bytowania ich mieszkańców, 

ale zajrzeć pod podszewkę ży
cia, poznać ich troski i radoś
ci, obserwować zwyczaje i ry
tuały. Niebawem skąpe i nie
chętne odpowiedzi ustępowały 
miejsca gadatliwości. Powoli, 
jedna po drugiej, opadały ta
jemnicze zasłony, by objawić 
proletariacie. Rodziły się wó
wczas Firułkesy, Szwarcen
kopfy, Marszeliki i dziesiątki 

ich pobratymców, ja zaś sty
kałem się wówczas z pierwo
wzorami moich przyszłych po-

Ibsena, a w niej - rolę Ran
ka. 

Przypadek zrządził, że po
wróciła w tym czasie do Kra
kowa Gabriela Zapolska. („.) 

Dowiedziawszy się o moim 
wyborze zaofiarowała swój 
udział w benefisie. Wprawiło 
mnie to w lekkie zakłopota

nie. Już na pierwszy rzut oka 
każdego musiały uderzyć róż

nice między WYObrażeniem o 
eterycznej bohaterce dramatu 
Ibsena a korpulentną postacią 
przyszłej chluby naszego piś

miennictwa. Jednak atrakcyj
ność jej nazwiska, zaintereso
wanie jakie budziło jej burz
liwe życie, oraz podawana z 
ust do ust plotka, że WYbiera 
się do Paryża na występy, 

przeważyły szalę. Rozpoczęliś

' my próby. Niestety! Daleką 
byfa od tej niezwykłej istoty, 
jaką stworzył wielki Norweg. 
W ogóle uważałem, że jej 
ambicje aktorskie są fałszywe. 
(„.) 

Atmosfera przeróżnych 

skandalików, jaka powstała 

wokół mojej partnerki, przy
czyniła się do powodzenia me
go benefisu. Stał się wyda
rzeniem dnia. Niestety, był 

tylką jętką-jednodniówką. W 
dzień po premierze pojawiły 

się w prasie bardzo krytyczne 
uwagi. Pierwszy zebrał cięgi 

Henryk Ibsen, którego dzieło 

odsądzono od czci i wiary ja
ko nieudały owoc chorego 
mózgu. („.) 

Drugi cios wymierzony był w 
odtwórczynię roli tytułowej, 

której - mimo jej niezaprze
czalnej inteligencji - odmó
wiono prawa do kreowania 
tego typu ról. („.) Nora teatru 
krakowskiego z r. 1889 nie 
była dziełem artystki, lecz 
cieśli. 

Recenzje: 

L. SOLSKI, 
Wspomnienia, 

wyd. II, s. 124-125 

P. $nieżko-Zapolska wystąpiła 
gościnnie w roli tytułowej. 

Artystka ową postać naiwną, 
trochę fantastyczną, potrafiła 

przyodziać w formy żywe i 
nadać jej pewien ton orygi
nalny. Rola trudna do odda
nia, gdyż oprócz naiwności 

U nas - dzięki pani Zapol
skiej - wykonanie „Nory" 
zajęło i zachwyciło tych na
wet, którzy nie chcieli lub 
nie umieli ocenić wysokich 
zalet dzieła . Łatwo i szczod-

Mieczyslaw Frenkiel 

rze szafujący pochwałami re
cenzenci spospolitowali wyra
żenie „gra mistrzowska"; a 
jednak tym razem (chociaż lę- · 
kamy się superlatywów jak 
ognia) nie mamy innego na 
określenie niepospolitej gry 
artystki dramatycznej, która 
jest zarazem wielce utalento
waną· nowelistką. Cały akt 
pierwszy i znaczna część dru
giego - w jej wykonaniu -
należy do wyjątkowych kre
akcji aktorskich. Z rolą, tą, 

tak wykwintnie wycieniowa
ną objęchać by mogła p. Za
polska świat cały budząc 

wszędzie uznanie i entuzjazm. 
Doskonałe ogólne pojęcie 

przedstawianej postaci łączy 

ona z nader subtelnym, wy
twornym, a efektownym od
tworzeniem psychologicznie
usprawiedliwionych szczegó
łów, które jednakże nigdy nie 
występują zbyt jaskrawo i 
nie zacierają głównych zary
sów charakteru. (.„) Grono 
naszych miejscowych artystów 
staranie dopomagało bohater
ce wieczoru do sumiennego 
odtworzenia tła obrazu. 

Sw1at 1889, 
nr 9, s. Zl~ 

opr. Jerzy Got 
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EUIUA tARTE! 
Aniela Dulska 

Felicjan Dulski 

Wuj 

Władysław Chomiński 

Janina Chomińska 
Katarzyna 

p. Pulcheria 
p. Fikalski 

Stanisław Przybyszewski 
Tadeusz Boy-Żeleński 

Michał Bałucki 

Jerzy Boreński 

Anna Polony 

{ 
J . i 
Leszek Swigoń 
Roman Stankiewicz 

{ 
Edward Lubaszenko 
Bolesł w k 
Izabela Olszewska 
Halina W oj tacha 
Halina Kuźniakówna 
Jerzy Stuhr 
Jerzy Swięch 
Tad usz al~cek Rom.anows\J 
Juliusz Grabowski 

'Zygmunt Józefczak 
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ACH! POWIETRZA! TCHU! 
Władysław Chomiński 

Tadeusz Boy-Żeleński 

Jerzy Boreński 

Zygmunt Witoldyński 
Józio Chomiński 
Zbyszko Dulski 
Michał Bałucki 

Faustyn Trybulak 
Misia Chomińska 

Aleksander Rolewski 
Antoni Relski 

Janina Chomińska 
Julia Chomińska-Rolewska 

{
Edward Lubaszenko 
Belesła" NnMtk 
Tadeusz Mal& Jacek Romanowsłł 

{
Zygmunt Józefczak 
Jerzy Radziwiłowicz 
Andrzej Hudziak 
Tadeusz Bradecki 
Leszek Piskorz 
Juliusz Grabowski 
Stanisław Gronkowski 
Monika Niemczyk 

. Andrzej Buszewicz 
Mieczysław Grąbka 
Izabela Olszewska 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska 

• 
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ACH! POWIETRZA! TCHU! CD ILEKIE;BYlO -BLISKO 
Władysław Chomiński { Edward Lubaszenko Aniela Dulska 

Belesła uo NU Mk K t 
Tadeusz Boy-Zeleński 'Fadeas~ Mflm Jacek Romano·--La 

8 
arzyna 

{ 

WlS&& Janina Chomińska 
Jerzy Boreński Zygmunt Józefczak Jlmilia Chomińska 

Jerzy Radziwiłowicz 
Zygmunt Witoldyński Andrzej Hudziak Felicjan Dulski 

Józio Chomiński Tadeusz Bradecki 
Zbyszko Dulski Leszek Piskorz 'Władysław Chomiński 
Michał Bałucki Juliusz Grabowski 

Faustyn Trybulak Stanisław Gronkowski Hesia Dulska 
Misia Chomińska Monika Niemczyk Mela Dulska 

Aleksander Rolewski Andrzej Buszewicz 
Antoni Relski Mieczysław Grąbka Hanka 

Janina Chomińska Izabela Olszewska Zbyszko Dulski 
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Anna Polony 
Halina W ojtacha 
Izabela Olszewska 
Elżbieta Karkoszka 

{ 
Jeny Binczyeki 
Leszek Swigoń 

{
Edward Lubaszenko 
Bolesław ak 
Magda Jarosz 

{
Anna Dymna 
Grażyna Laszczyk 
Renata Kret6wna 
Leszek Piskorz 
Ewa Ciepiela 
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CZĘŚĆ I 

EUIUA tARTE! 
Aniela Dulska 

Felicjan Dulski 

Wuj 

Władysław Chomiński 

Janina Chomińska 
Katarzyna 

p. Pulcheria 
p. Fikalski 

Stanisław Przybyszewski 
Tadeusz Boy-Żeleński 

Michał Bałucki 

Jerzy Boreński 

Zygmunt Witoldyński 
Antoni Relski 

Dagny Juel-Przybyszewska 
Stanisław Sierosławski 

Kelner 
Emilia Chomińska 

Wicia Chomińska 
Misia Chomińska 
Józio Chomiński 

Fredzio Chomiński 
Julia Chomińska 

Bronik 
Stanisława Podlipska 
Aleksander Rolewski 

Zlryszko Dulski 

Anna Polony 

{ 
J . )leki 
Leszek Świgoń 
Roman Stankiewicz 

{ 
Edward Lubaszenko 
Bol-esła . „ ...... „..,„ ... 
Izabela Olszewska 
Halina W oj tacha 
Halina Kuźniakówna 
Jerzy Stuhr 
Jerzy Święch 
Tad u.sz allf\t cek ROJDaDOUJskł 
Juliusz Grabowski 

{
Zygmunt Józefczak 
Jerzy Radziwiłowicz 
Andrzej Hudziak 
Mieczysław Grąbka 
Margita Dukiet 

• * • 
Ferdynand Wójcik 
Elłbieta Karkoszka 
Ewa Ciepiela 
Monika Niemczyk 
Tadeusz Bradecki 

• • * 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska 
Wiesław Wójcik 
Barbara Bosak 
Andrzej Buszewicz 
Leszek Piskorz 

SCENOGRAFIA: 

CZĘŚĆ li 

ACH! POWIETRZA! TCHU! 
Władysław Chomiński 

Tadeusz Boy-Żeleński 

Jerzy Boreński 

Zygmunt Witoldyński 
Józio Chomiński 
Zbyszko Dulski 
Michał Bałucki 

Faustyn Trybulak 
Misia Chomińska 

Aleksander Rolewski 
Antoni Relski 

Janina Chomińska 
Julia Chomińska-Rolewska 

Zosia 
Matka Zosi 

Wojciech Migdał 
Bronik 

Emilia Chomińska 
Marcin 
Janek 

Kelner 
Policjant 

Wicia Chomińska-Juliasiewiczowa 
La Francatu 

Stanisława Podlipska-Gorecka 
Wincenty Gorecki 

Felicjan Dulski 

Aniela Dulska 
Katarzyna 

Maska I 

Maska II 
Maska III 
Maska IV 
Maska V 

Rotmistrz 

{
Edward Lubaszenko 
Bełesła n ffoWlk 
Tadeusz Malli Jacek R.omanowsli 

{
Zygmunt Józefczak 
Jerzy Radziwiłowicz 
Andrzej Hudziak 
Tadeusz Bradecki 
Leszek Piskorz 
Juliusz Grabowski 
Stanisław Gronkowski 
Monika Niemczyk 
Andrzej Buszewicz 
Mieczysław Grąbka 
Izabela Olszewska 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska 
Ewa Kolasińska 
Zofia Więcławówna 
Tadeusz Jurasz 
Wiesław Wójcik 
Elżbieta Karkoszka 
Jerzy Trela 
Jan Krzyżanowski 
Ferdynand Wójcik 
Ryszard Łukowski 
Ewa Ciepiela 
Alicja Bienicewicz 
Barbara Bosak 
Stefan Szramel 

{ 
.Jerz:y BinMyelri 
Leszek Świgoń 
Anna Polony 

. Halina W ojtacha 

{
Anna Dymna 
Grażyna Laszczyk 
Magdn Jarosz 
Krystyna Brylińska 
Halina Kuźniakówna 
Zofia Więcławówna 

* * * 

! !! w Przedstawieniu w ueści zatvtutowaneJ „ co DALEKIE BVŁO-BLISKO „ bierze udział zespół Teatru Hole iarza 
Jod dyrekcia Jana Katarzyńskie~o 

Zenon Kizlich Stanisław Knapik Kazimierz Smajdor Ferdynand Toboła 

SCENARIUSZ: 

na motv(l)ach Ut(l)Ofó(I): 11. Bałuckie20~ J'.Kadena-Bandro(l)Skie20. łl. Dqbro(l)s kieL 
J.A.Kisiele(l)skie2·0. s. Przybyszewskie20.· A.Itru2a. G. ZapolskieL .T. Boya ż1 

Joanna Olczak-Ronikier 
INSCENIZACJA: 

AnDRZEJ CIJAJDA 
MUZYKA: 

Krystyna Zachwatowicz, Kazimierz Wiśniak Stanisław Radwan 
UKŁAD '.A , CA: ZOFIA WIECŁA WÓWNA 
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ACH! POWIETRZA! TCHU! CD ILEKIE;BYlO- BLISKO 
Władysław Chomiński 

Tadeusz Boy-Zeleński 

Jerzy Boreński 

Zygmunt Witoldyński 
Józio Chomiński 
Zbyszko Dulski 
Michał Bałucki 

Faustyn Trybulak 
Misia Chomińska 

Aleksander Rolewski 
Antoni Relski 

Janina Chomińska 
Julia Chomińska-Rolewska 

Zosia 
Matka Zosi 

Wojciech Migdał 
Bronik 

Emilia Chomińska 
Marcin 
Janek 

Kelner 
Policjant 

Wicia Chomińska-JuJiasiewiczowa 
La Francatu 

Stanisława Podlipska-Gorecka 
Wincenty Gorecki 

Felicjan Dulski 

Aniela Dulska 
Katarzyna 

Maska I 

Maska II 
Maska III 
Maska IV 
Maska V 

Rotmistrz 

{ 
Edward Lubaszenko 
Belesła;; NGMk 
Tadeusz Imrt1i: Jacek RomanowsH 

{
Zygmunt lózefczak 
Jerzy Radziwiłowicz 
Andrzej Hudziak 
Tadeusz Bradecki 
Leszek Piskorz 
Juliusz Grabowski 
Stanisław Gronkowski 
Monika Niemczyk 
Andrzej Buszewicz 
Mieczysław Grąbka 
Izabela Olszewska 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska 
Ewa Kolasińska 
Zofia Więcławówna 
Tadeusz Jurasz 
Wiesław Wójcik 
Elżbieta Karkoszka 
Jerzy Trela 
Jan Krzyżanowski 
Ferdynand Wójcik 
Ryszard Łukowski 
Ewa Ciepiela 
Alicja Bienicewicz 
Barbara Bosak 
Stefan Szramel 

{ 
Jen::y Bine111y-eki 
Leszek Świgoń 
Anna Polony 

. Halina W oj tacha 

{
Anna Dymna 
Grażyna Laszczyk 
Magda Jarosz 
Krystyna Brylińska 
Halina Kuźniakówna 
Zofia Więcławówna . . ... 

Aniela Dulska 
Katarzyna 

Janina Chomińska 
lhnilia Chomińska 

Felicjan Dulski 

Władysław Chomiński 

Hesia Dulska 

Mela Dulska 

Hanka 
Zbyszko Dulski 

Wicia Cłlomińska-J uliasiewiczowa 
Zygmunt Witoldyński 

Faustyn Trybulak 
Antoni Relski 

Bronik 
Józio Chomiński 

Fredzio Chomiński 
Marcin 

Mania, nowa sługa Dulskich 
Franio Kuraś 

Misia Chomińska 
Aleksander Rolewski 

Lila, żona Zbyszka Dulskiego 
BHia, żona Józia Chomińskiego 

Tadeusz Boy-Żeleński 
Julia Chomińska-Rolewska 

Zosia 
Matka Zosi 

Kucharka 
Kelner 

! !! w przedstaooieniu oo cz eś ci zatytułoooaneJ „ co DALEKIE BYŁO-BLISKO „ bierze udział zespół Teatru Kolejarza ZZK C1J Kr·a kawie !!! 
pod dyrekcja Jana Katarzyńskie20 

Zenon KizHch Stanisław Knapik Kazimierz Smajdor Ferdynand Tobola 

SCENARIUSZ: 

na moty(l)ach Ut(l)oró(I) = 11. Bałuckie20. J.Kadena-Bandro(l)skie20. łl.Dqbro(IJSkieL Z.Ka(l)eckieto. 
· J.A~Kisiele(l)skie2·0. S.Przybysze(l)skie20.·A.Stru2a. G.ZapolskieL .T. Boya żeleńskie20 

Joanna Olczak-Ronikier 
INSCENIZA CJ .4: 

AnDRZEJ CIJAJDA 
MUZYKA: REŻYSERIA: 

Anna Polony 
Halina W ojtacha 
Izabela Olszewska 
Elżbieta Karkoszka 

{ 
Jeny Binczy 
Leszek Swigoń 

{ 
Edward Lubaszenko 
Bolesł w l!ło.wa!ł[ 
Magda Jarosz 

{
Anna Dymna 
Grażyna Laszczyk 
Renata Kret6wna 
Leszek Piskorz 
Ewa Ciepiela 
Andrzej Hudziak 
Stanisław Gronkowski 
Mieczysław Grąbka 
Wiesław Wójcik 
Tadeusz Bradecki 

• • • 
Jerzy Trela 
Agnieszka Mandat 
Marcin Sosnowski 
Monika Niemczyk 
Andrzej Buszewicz 
Elżbieta Willówna 
Danuta Maksymowicz 
Tadeusz Jacek Ro.IIl~n· 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska 
Ewa Kolasińska 
Zofia Więcławówna 
Krystyna Brylińska 
Ferdynard Wójcik 

: .... i 

nierz Wiśniak Stanisław Radwan Andrzej. Wajda i Anna Polony (PWST) 
'.A 'CA: ZOEIA WIECŁAWÓWNA 



Kelner 
Emilia Chomi6ska 

Wicia Chomińska 
Misia Chomińska 
Józio Chomiński 

Fredzio Chomiński 
Julia Chomińska 

Bronik 
Stanisława Podlipska 
Aleksander Rolewski 

Zbyszko Dulski 

Ferdynand Wójcik 
Elłbieta Karkoszka 
Ewa Ciepiela 
Monika Niemczyk 
Tadeusz Bradecki 

• • * 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska 
Wiesław Wójcik 
Barbara Bosak 
Andrzej Buszewicz 
Leszek Piskorz 

SCENOGRAFIA: 

Emilia Chomińska 
Marcin 
Janek 

Kelner 
Policjant 

Wicia Chomińska-J uliasiewiczowa 
La Francatu 

Stanisława Podlipska-Gorecka 
Wincenty Gorecki 

Felicjan Dulski 

Aniela Dulska 
Katarzyna 

Maska I 

Maska Il 
Maska III 
Maska IV 
Maska V 

Rotmistrz 

Elżbieta Karkoszka 
Jerzy Trela 
Jan Krzyżanowski 
Ferdynand Wójcik 
Ryszard Łukowski 
Ewa Ciepiela 
Alicja Bienicewicz 
Barbara Bosak 
Stefan Sz.ramel 

{ 
.Jerz31 Bineayelri 
Leszek Swigoń 
Anna Polony 

. Halina W ojtacha 

{
Anna Dymna 
Grażyna Laszczyk 
Magda Jarosz 
Krystyna Brylińska 
Halina Kuźniakówna 
Zofia Więcławówna 

* • * 

!!! w przedstawieniu oo cześci zatvtutoooaneJ „ co DALEKIE BYŁO-BLISKO „ bierze udział zespół Teatru Hole iarza ZZK co Kr·a kawie 
· 'od dyrekcja Jana Katarzvńskie20 

Zenon Kizlich Stanisław Knapik Kazimi~rz Smajdor Ferdynand Toboła 

SCENARIUSZ: 

na motywach utworów: M. Bałuckie20~ J'.Kadena-Bandrowskie20. łl.DqbrO(J)Skiei. Z.Ka(l)ecki1 
J.A.Kisiele(l)skie2·0. s. Przvbvsze(l)skie20.· A.Stru2a. G. Zapolski ei •. T. Bova . Żeleńskiego 

Joanna Olczak-Ronikier 
INSCENIZACJ ł: 

AnDRZEJ (l)AJDA 
MUZYKA: 

Krystyna Zachwatowicz, Kazimierz Wiśniak Stanisław Radwan Andr~ 
.UKŁAD TAŃCA: ZOFIA WIĘCŁA WÓWNA 

ASYSTENCI REŻYSERA: TADEUSZ BRADECKI, JAN KRZYŻANOWSKI, MICHAŁ RONIKIER 

Z-ca DyreKtora: S. S T A N I S ł A W S K I * lller. literaclll: J. B ł O Ń S K I * Kier. Muz1czny K. K 
Inspicjent 

Sufi.er 
Kosttum11 tDJlkonano pod kłen.mkłem 

- prac. krawtecka dam3ka 
- prac. kratOłecka męska 

Dekoracje 
- pracoumta stolarska 
- pracownta malarska 

- pracownta ślusarska 

- prace tapicerskte 
PTacownta perukarslco-fTJIZjerska 

N ale Tl/eta gEOtDJI 
Obu wte 

GE. elelcCTl/lc 
Akuat111c 

BTl/gadter 1cen11 
Kl8Toumtk techntczn11 

Organizator praCJI art11st11czne.1 

Boguslaw Nowak 
Iwona Jlarlcowska 

SCefanta Zaleszczuk 
Józef Kanta 

Andrzej Skoś 
Jan Sltwtńakt 
Płotr Wttwtnow1kt 
Józef Wydmańskt 
Tadeuu Domtczek 
Halina Pazderska 
Sp-nta PraCJI „Gromada" Kraków 
Leszek MaUk 
Andrzej Kaczmarczyk, Teofłl Robak 
Brontaiaw Nawrot 
Jerz11 Kotale 
Katarzyna Deszcz 

liiiiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

m PREMIERA W STARYM TEATRZE W DNIACH: 29, 30, 31 MARCA, I KWIETNIA I~ 



Emilia Chomińska 
Marcin 
Janek 

Kelner 
Policjant 

Wicia Chomińska-J uJiasiewiczowa 
La Francatu 

Stanisława Podlipska-Gorecka 
Wincenty Gorecki 

Felicjan Dulski 

Aniela Dulska 
Katarzyna 

Maska I 

Maska II 
Maska III 
Maska IV 
Maska V 

Rotmistrz 

Elżbieta Karkoszka 
Jerzy Trela 
Jan Krzyżanowski 
Ferdynand Wójcik 
Ryszard Łukowski 
Ewa Ciepiela 
Alicja Bienicewicz 
Barbara Bosak 
Stefan Szramel 

{ 
Jerz31 BinHyelri 
Leszek Świgoń 
Anna Polony 
Halina W oj tacha 

{
Anna Dymna 
Grażyna Laszczyk 
Magda Jarosz 
Krystyna Brylińska 
Halina Kuźniakówna 
Zofia Więcławówna 

* * * 

Fredzio Chomiński 
Marcin 

Mania, nowa sługa Dulskich 
Franio Kuraś 

Misia Chomińska 
Aleksander Rolewski 

Lila, żona Zbyszka Dulskiego 
Basia, żona Józia Chomińskiego 

Tadeusz Boy-Żeleński 
Julia Chomińska-Rolewska 

Zosia 
Matka Zosi 

Kucharka 
Kelner 

!!! W przedstawieniu w cześci zatytułoooaneJ „CO DALEKIE BYŁO-BLISKO „ bierze udział zespół Teatru Kolejarza ZZK W Kr'akO{l)I! !!! 
· Jod dyrekcia Jana Katarzvńskie20 

Zenon Kizlich Stanisław Knapik Kazimierz Smajdor Ferdynand Toboła 

SCENARIUSZ: 

na motvwach utworów: tt. Bałuckie20. J.Kadena-Bandrowskie20. 11.DąbrO(l)Skiet . . I.Kaweckie!o. 
J.A.Kisielewskie2·0. s. Przvbvsze(l)skie20.·A.stru2a. G. ZapolskieL .T. Boya Zełeńskie2D 

Joanna Olczak-Ronikier 
INSCENIZACJ ł: 

AftDRZEJ CIJAJDA 
MUZYKA: REŻYSERIA: 

. "' " 
Jerzy Trela 
Agnieszka Mandat 
Marcin Sosnowski 
Monika Niemczyk 
Andrzej Buszewicz 
Elżbieta Willówna 
Danuta Maksymowicz 
Tadeusz Jacek Rom:ln - ·„ • i 
Tel'esa Budzisz-Krzyżanowska 
Ewa Kolasińska 
Zofia Więcławówna 
Krystyna Brylińska 
Ferdynard Wójcik 

lierz Wiśniak Stanisław Radwan 
UKŁAD TAŃCA: ZOFIA WIĘCŁA WÓWNA 

Andrzej. Wajda i Anna Polony (PWST) 

ASYSTENCI REŻYSERA: TADEUSZ BRADECKI, JAN KRZYŻANOWSKI, MICHAŁ RONIKIER 

[tora: s. s T A N I s Ł A w s K I * Kler. literacin: J. B Ł O Ń S K I * Kier. Mu17czny K. K o p L n ws KI 

InsplcjenC 
Sufler 

Koltium11 tDJlkonano pod kterunktem 
- prac. krawtecka damska 

- prac. kratDłecka męska 
Dekoracje 

- pracotonła stolarska 
- pracownia malarska 

- pracownta śtusarska 

- prace taPi cerskte 
Pracotonła perukarako-fryzjerslca 

N akf'Jlcła gł01Dll 
Obut.Ołe 

Gl. e&ektrsik 
Akust11k 

Brsigadłer 1cen11 
Kłerotontlc techntcmll 

Organizator pracv art11st11cznet 

m PREMIERA W STARYM TEATRZE 

Bogusław Nowak 
Iwona Jlarkowaka 

Stefanła Zaleszczuk 
Józef Kanta 

Andrzej Skol 
Jan Sttwtńlkt 
Piotr Wtttołnowakt 
Józef W11dmańskt 
Tadeusz Domłczek 
HaUna Pazderalca 
Sp-nta PTacv „Gromada" Kraków 
Leszek MaUk 
Andrzej Kaczmarcz11k, Teofil Robale 
Bronisław Nawrot 
Jerz11 Kotak 
Katarzyna Deszcz 

W DNIACH: 29, 30, 31 MARCA, I KWIF. TNIA 1978 ROKU !!! 


