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Widzowie! 
Tr:ymajq Państwo w rękacli p ie r wszy 1 zarazem zapewne - os l atni 

num er „GaDety Krakowskiej' '. JJo sa mym tytule sądząc, moglibyśmy u1ec 
mylne mu przelwnaniu, że oto mamy prze d sobą wydawnictwo lvonku
ru)ące z pewnym poważnym organem · prasowym repre:::entująi?ym po- · 
ważny organ polityczny. '.tymczasem nasza gazetka ma z tą poważną 
niewiele wspólneg.o. No, może ;; wyjątkiem tego, że zajmuje si~ również 
problema t yką krakowską. Ale co to jst problematyka krakowska? Czyż 
można odpotdedzieć na takie pytanie mając do dyspo:q;cfi skromne lamy 
wydawnic twa , które mają JJaństwo w swoich rękach? 

DLa Jednych Kraków io b ~dzze tiirystycznu fold er - · czy!i Wa wel, 
Kapl ica Zygmunto wska, Kościół Mariacki, Sukiennice , Barbakan. D!a 
drugich - Mat ejk o, \:Vyspiafis!~i, Pr~ybyszetoski . Z ielony Balonik, l{an
tor, Swmar.~ki, Teat r Stary ... Dla innych - Galicja, Franz Josef , Teka 
„Stańczyka" , „Czas", Tow arzystwa Sokole, komfort autonomii.„ Dla jesz
cze innych - Now a Huta, Skawi.na, siarka i olów w powietrz u, sypiące 
się pomniki kultury narodowej i wal.ka o ich rat-Owanie. Wręszci.e dla 
catkiem innych (czyli d la krakusów), Krnków - to w da!szym ciągu 
st ol ica Polski, tymc::asowo, pr:::ez pomylkę, przen iesiona do Warszawy. 
A pon !l d.to Kraków - to również pernuinen.tna slclonność do hucznych• 
obchodów jub ileuszy i pogr::e bów , a zarazem powroty do domów przed 
zamkni ~ciem bram.y żeby zaos::czę cizić na dozorcy. Jest też Kraków z 
onegdn ty o powstan iu miedz·ianego drutu z 1ednego m i edziaka., trzy·m.a
nego w rękach przez dwóch targujących się .J e sobą centusiów galicyj
skich ... 

W szyst ki e wymien io ne powużej atrybuty I< rakowa nie sq w stanie od
dać f enomenu tego miasta, tego środowiska, tej tradycjf i kultury. J ed
nyclt one ur:ekajq , w innych · budzą zazdrość, u niektórycli po.wodują 
w zruszen ie ramion na ou:o sClmouwiel.bienie pozbawione surowych do
świadczeli Kongl"'esówki i w boru pruskiego. 

Trndno rozsądzić, k tóra z postaw jest 11ajwla ściwsdza, dlatego z ma
t e rfałów zamieszczonych w naszej ga zetce nie wyłoni się żadna propo
z·ycja u stosunkowania si? do syndromu . krakowskiego. 

Jaki.e spojr::enie na Kraków proponujemy zatem? Otóż chcemy popa
tr:::eć na Kraków bez koniecz ności traktow ania na serio jego roli w . na
szych d:iejach. Poniekąd Kraków jest tu trochę sam sobie winien, po
nieważ przyjął zasadę żyw ienia się wyłącznie własną tradycją. Ta ścisła 
dieta, nie dopus:::czająca na stół ' potraw z innych kuchni wzmacnia po
czucie wyższoś ci wegetarianina nad zwykłym zjadaczem towarów obj?
tych schyłkową reglamentacją. Ale powoduje też s/cutki uboczne. Bo 
jednak coś z tego wynika, że ocl lat znaczna Liczba intelige71cJi lcrakow
slciej postanawia zamienić aromatyqny klimat· spokoju wieileńslciej ka
wiarni na mniej spokojną atmosferę w arszawskie j herbaciarni. Ja/cie są 
przyczyny tej migracji - dokładnie nie wiadorno. Można tylko obiek
tywni.e zauwa.żyć, że zupełnie innego rodzaju doświadczenie przynosi 
uczestnktwo na przykład w Powstani u Listąpadowym od u.działu w pra
premie rze „Warszawianki" Wyspiai'iskie::;o, c;::y uczestnic:::enie w świętej 
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WŁADYSŁAW 
BODN!CKI PRZYWITANIE· 

Kiedy osiemnastego rano pociąg 
wiedeński zbliżał się do Krakowa, 

·K ostek stał przy oknie przedziału i 
nerwowo palił papierosa po papie 
rosie. Czul dziwne wzruszenie pa
trząc na piękne okolice Krakowa , 
a na widok kopca Kościuszki i 
Zwierzyńca zakręciły mu się łzy w 

·oczach. Równocześnie zastanawiał 
s i ę, czy ma zajechać do domu czy 
też zatrzymać się w jakimś hotelu. 
wo:ałby uniknąć spotkania z oj
nem, nawet. z · n1a tką i siostran1i, 
a le pugilare s miał bardzo cie nki. 

Pociąg już wyjeżdżał na dworz0c, 
a on ciągle wahał się co ma zro
bić. Nie pewny sięgnął po swą wa
lizeczkę. Ale zaledwie postawił sto
pę na pierwszym stopniu. został o
toczony przez tłumek ludzi, nie da
jący mu w~siąść . 

„Przecież ten pociąg nie Jedzie da
lej. Dlaczego oni s i ę tak ci sną?'' 
Ledwo to pomyślał, posłysza ł chó
ralny śpiew: 

Pruły nasze wiosla 
Nu·rty Wisly czyste, 
Dziś woda przynios!a 
Nas . w strony ojczyste. 

„C o oni śpiewają? Przecie ż t e 
słowa z chóru flisaków z V aktu 
Królowej przedmi°eścia! " , 

Pochwycono go i na rękach znie 
siono na' peron. 
Jakiś mężczyzna chwyta go . w 

objęcia . _ 
- Kochany Autor ze ! Jakże się 

cieszymy. Marecki jestem. A to ca
ła moja trupa . D zieci, przywitajcie 
pana autora. ( 

- Sto lat, sto lat, nie ch żyje, ży
je nam!!! 

- Je~zcze tyJ.ko przedstawię mis
trzowi pana Powiadowskiego, któ
ry napisał taką piękną muzykę do 
„Królowej przedmieścia" i zaraz po
rywamy mistrza na śniadanko. 

Znów jakieś draby pochwyciły go 
i uniosły w górę. Na ramionach wy
niesiono go przed dworzec, gdzie 
czekały ustawione w szereg doroż
ki. Całe towa1:z,ystwo vvpakowa~o siQ 
w nie. 

- Do Kuśmierczyka! - pada ko
mend.a i kpnie pocz~stowane ba~em 
ruszają szparko. 

Kostkov,:i zdaje się, że śni, szczy
pię się w rękę, czując się jak Lud
wik z „Pana Jowialskiego„, które
mu wmawiają, że jest baszą tur'=!c
kim. 

Ledwo ujechali kawałek, dyre k
tor, który siedzi wraz z nim w 
dorożce mówi: - Proszę. niech 
mistrz patrzy; zapowiedzieliśmy afi
szami Jego przyjazd. Panie fiakie r, 
zatrzymajcie · się na chwilę. Kostek 
czyta · na afiszu przyklejonym . na 
murze: 

18 lipca br . w Teatrze Letn'm 
w parku Kra kowsk im 
w obecności autora 

KONSTANTEGO KRUMLOWSK! EGO 
odegrana zostanie po raz 23. 

Królo wa pr zedmieścja 

ob~az w V aktAch ze śpiewami 
i ta(lcami 
muzyka 

Wladys!awa Powiadowskicgo 

W chwilę później d-0roż.ka zatrzy
muje się na ro.gu Wiślnej i Ryn
ku . Wita ich sam właściciel, pro
wadzi do osobnego gabinetu, aby, 
jak mówi, mogli czuć się swobod
nie. -

- Koehanego Autora usadzimy w 
środeczku , obok niego, po prawej 
ręce, siądzie panna Bertoletti , nasza 
Królowa przedmieścia , za nią pan 
Szelągowski, czyli awdokrit Złoto
górski, pani Józefowicz-Marcinowa 
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·pierw·szego 

rozmowa z mgr Janem Krzy-
. ż::uiowskim, . byłym dyrektore:n 

łódzkich alumnów do , Krakowa. 
ta pierwsza wizyta W?-budz_iła w-q, 
mnie miłość ·od · 'Pierw!jżego wejrze
nia do Grodu Kraka. Potem już 
zawsze szukałem okazji da· wizyt 

· w mieScie i do kontaktów z ludźmi 
Krakowa, do których miałem wic;

'ksz<1 atencję niz · do mieszkat'lców 
innych regionów Polsk i. Później 
zdai:zyl się dziwny, na' pozór nie
korzystny zbieg okoliczności. Ci, 
którzy chcieli mnie s,krzywdzić 
„zsyłką" na prowincję .sprawil~ mi 
wielką przyjemność ' przeń:dsząc· na 
dwa 'i pól r oku do pracy ·w Krako
wie. Z okresu tego wyniosłem wie-
le korzyści dla swego osobistego . 

- Krak9wskiego T eatru ·. Muzycznego 
. rozwoju, już to jako Polaka, świa
domego dziejów swej Ojczyzny; już 
to - jako człowieka zawsze · zwią
zanego z pracą w dziedzinie . kul
tury . 

Pytanie. Panie Dyrektórze. jak 
wiemy Kraków nie jest Pana mia
stem rodzinnym, ale związki , z pod

' waweWdm grodem odgrywają · w Pytanie: Ale jednak opufril Pan 
Kraków i wróci! do Warszawy. 
Dlaczego? 

. pa11skim życ:iu ważnq rolę. Zech
ce. się Pan podzielić z Czytelnika
mi rfaszej gazety osobistym wspo
mnieniem o Krakowie. Odpowiedź: · P od . przyn'lu s-cin. 

Zmusił mnie do _ tego dynamicz_n:x 
rozwój socjalizmu kart kowego . Na 

!owym elap)e ~ nie możn'a było pro~ 

Odpowiedź: Zaczęł·o się we wcze
snym dzieciństwi'e . O istnieniu 
Kra.kawa dowiedziałem się z bajki 
o . Smoku Wawelskim. Zapewne by
ło Jo w· czasie okupacji, gdy . w 
niy1n . domu t·odzinnym z . lubością 
opo\viadano historię Wandy, co nie 
chciała Niemca. Pierwszy · raz w 
życiu zO'baczylem Kraków w roku 

·19150, · BędąĆ ~ówczas ·alulnnem niż- · 

wadzić dwóch 'do.[!1{>w, ' · 
Pytan·ie: A może·• znfechęcHo ·Pa

na bezdom11e tulan.ie s ię . Kr'akow
Skiego Teatru Muzycznego? 

.. - szego seminarium ducho\.vnego tv 

Odpowiedź. T o je3t zbyt ·skom
_J)likp.wę.n~, b;x .P 'ł. l.łros!u . ..Pot więr-: . 
dzić. Zresztą w marcu . 19'80 r.oku · 
udzieliłem „(;ażecie Południowej" . 
obszernego w.ywiadu w znacznej 
części poświęconego temu temato
wi. Przypomnę tytuł_:- ~ .Wyjść z · 
klębo.wiska . niemożnoścL" 

. . ... 

'Lodzi wysłany zostałem z listem 
od biskupa Klepacza do kardynała 
Sapiehy. W ·. liście - .zawar~a pyl.a 
pi:ośba o opiekę nad _ _. „:)'ly..Cieczką 

Doko1icZenie ze stt· . . ~ · ramię dyrektora i „z 'pewnym za~e-
nowanien::i spyial: . . „ · · • 

przeku-pka, pan Poli pi sarz gmin- · · - Czy pan nie robi ze. mnie ba
lona? ny_· l\fajcpeyek, a po lewej niech -

1fa1d~ · re·szta, panna Drzewiecka - · - Brot1 Boże, panie· · Kr-li.mlo~'Śki. 
. Kasia, pan Ankiewicz - fiakier, Dlaczego? 

panna Winowska - Zosia, pan 
Niedźwiedzki - retman flisaków .. 

Kostek wskazując ruchem głowy 
pięknie zastawiony stół, pyta: 

W ten sam sposób dokona!' pre
zentacji całego zespołu, złożonego z 
dwudziestu sześciu osób. Każda z 
kobiet podchodziła do Kostka, u
śmiechając się jak najpiękniej i dy
gając, każdy z mężczyzn ści'skał mu 
prawicę, .niektórzy tak mocno, że 
aż bolało. Kostek, zanim usiadł. na 
przeznacz-0n)"m mu miejscu, ujął po<l 

- A kto za to będzie płacił? Na 
mnie proszę nie liczyć. 

- A .. . proszę być spokojnym. To 
ja stawiam. Nigdy jeszcze nie mia
łem tylu · pieniędzy, co teraz. I to 
panu zawdzięczam. Ddwadzieścia 
przedstawień pod rząd wyprzedane! 
Ma pan u mni-e pona.d sto koron 
hono1ra.r i.um. 

Szanowni --Widzowie! 
Dókoiiczenie ze str. 1. 

wojnie pomiędzy Wislą ' i Cracovią. No, .aie ·t o tak na marg.ińesie, bow~em 
nie blfdziemy tu · rozstrzygać ·dylematu„ który rodzaj doświadczef1. '1w1?W 
przi,-nosi więcej chwaty. Niech się tym zajmują bą.rd,ziej 'kO)Jl.]letent1~!'";„U{. ' 
:te:m.acie!'-. redaktorzy ,;Zycia -Literaekiego"' i nie na okoliczność · pr-'emiery 
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„ Królowej Przedmieścia" w Teatrze na .. TargówTcu. _ . 
·Fakt, że Teatr . proponuje przy tej okazji coś w rodzaju kabaretowej 

zabawy w k.omenta-rz do wydarzeń i zjawisk z dalszej i bliższej prze
'szfosci - Krakowa jest . po prostu najzwyklejszym dowodem sympatii z 
jaką twórcy przedstawienia odnoszą Śię do tego miasta i j ego spraw. 
Nie tracimy przy tym zdolności do odróżniania mitologii od mitomanii. 
Pamiętamy też, że takie zabiegi na wielkiej klasyce pociągają za sobą 

ryzyko braku zrozumienia u tych, od których dużo zależy, o czym prze
ko!!Jll s·ię na wla.snej skórze„ . No, mniejsza z tym, kto. Z pewnością kon
frontacja Konstantego Krumlowskiego z Boyem i Tooeuszem Kwia;tkow
skim jest calloowicie dopuszczalna. Ponadto jest możliwa, a to dlatego, że 
istotq teatru, który nie shl.ży Ludzkości Lecz ludności jest to samo, co 
charakteryzuje kabaret literacki Boya, czy Jamę Micha.lik.ową dzisiaj. 
Wszystkie te rodzaje kreacji artystycznej reagują na wspólczesność, ży
wią (i bronią) się aktualnościami, wspólczesnynt kontekstem bez względu 
na to, czy p,oslugują się metaforą, czy zwyklą charakteryz.acją, która 
przenosi tema.t wspólczesny w kategorie historyczne. Takie widzenie 
przygód pięknej Mani, malarza Zygmunta oraz ich otoczeni'.! wydało 
się reali=torom naszego przedstawłenia najbardziej frapujące. Czy taka 
interpretacja starego wodewilu trafi do wspólczesnego widza i krytyka 
(patrz: tekst Witkacego o krytykach na strcm.ie 6 gaz.ety), to już zupełnie 
inna sprawa. 

Na zakończenie - jedna rada. Gdy mamy do wyboru: smucić się czy 
śmiać - decydujmy się na to drugie. Bowiem w tym pierwszym ·i tak 
Krakowa - z jego tradycyjną skwnnością ck> wystawnych imprez, koń
czących się jeszcze okwalszą konsolacją - nikt z powodzeniem nie 
zastąpi. 

TADEUSZ WIS!'fIEWSKI 

• 

Pytunie: Tytuł wyraźny, ale pe
wnie i w Teatrze , ktg.rym Pan dziś 
kieruje znalazłoby_ się ·;,kl~:bowisko 

· niemożności"? . 
· Odpowiedź: A tu się Pan myli 
- niemożności, owszem, zdarzają 
się, ale kłębowiska nie ma. . 

Pytanie· Czy . na tym · skoi'lczyły 
5 ię Pana związki z Krakowem? . 
Odpowiedź: O, nie.! Przywiązanie 

do Krakowa znaleźć można na wie- , 
lu afiszach Teatru na Targówku. 
W ciągu czterech sezonów mamy 

już trzec ią, . kra kawsk:~ pozycjq . 
Pierwszą· był „Romek i Julita" czy
li · historia Ś\\liętej V.·O"jny · między 
Krowodrzą a Zwierzyilcem, pote1ti 
jubileu szowy spektakl .,.Ja . jestem 
Żyd z ,Wesela" a teraz „Królowa 
Przedmie-ścia". I zawsze naszym 
a'rtystycz1'iyin przedsięvi1 ziqc 1 om to
warzyszy skarbonka na fu r.du:;z o
chrony z·abytkó'N- Krak.owa. 

Dziękujemy ra •: u Dyrc~:t ·)r::n<:i za 
rozmowę. 

H . ' Walter, Brama Floriańska 0-<1 · strony Plaft'l.t.at:ji, 186:8. 

Kostkowi znów uderzyło gąrąco 
• do twąr:zy .. · Zale.dwie usiadł . przy 
stole, dyrek~or · wznió;;L .toast za 

·· zdrowie .autora, iycząc- mu wie.lu 
jeszcze takich królowych przed
mieść. Po czym dalsze toasty posy
pały się jak z rogu obfitości. Na 
cześć dyrektora, na szczęście uro
cz~j Anny Bertoletti i każdego z 
aktorów, który odniósł sukces. Kos
tek był w swoim żywiole, wychy
lał kielszek po kieliszku do dna 
Toteż wnet kręciło mu się w gło
wie i wszystko widział jak rozma
zane. Aby więc lepiej widzieć są
siadkę. przesuwał zbyt blisko swą 
twarz do jej twarzy. W pewnym 
momencie poczuli, że ktoś chwyta 
ich za włosy, najpierw zbliża ku 
sobie tak, że stuknęli o siebie czo
łami, i zaraz rozdziela w dwie prze
ciwne strony. 

- Chyba Marcinowę.j przekupce 
nie weźmiecie tego za złe. Ty An
dziu nie bałamuć nam pana Auto
ra, a pan Autor niech 0 sobie da sp'o
kój z Andzią, w niej się już pół 
Krakowa ko,cha. -

- A ty nie bądź wredna i nie 
żah'.ij mi'pół°Kra1rnwa i Pana Aufo- 
ra, może mi właśnie jego do pełni 

_ b,rakuje„.- ·_ 

~ ·Brawo 'Andziu, -nauczyłaś si-:: 
jednak czegoś na Zwierzyńcu. 

Przy wtórze oklasków, które si<: 
posypały, Kostek działając pod 
wpływem impulsu, nachylił się nad 
Bertoletti jeszcze bardziej i poca
łował ją w same usta. 

- Brawo Panie Autor! - oklaski 
wzmogły się, ale zaraz zamilkły bo 
primadonna zaczęła- śpiewać w tem
pie krakowiaka, · swoją aryjkę z I 
aktu: 

Dziwują się swoi, ob-cy, 
Nawet najbogatsze, 
Zalecają mi się chłopcy, 
Choć na nich nie patrzę. 

żem ładna - tom zawdt; 
Słyszała, już dzieckiem. 
Mówią tak, doprawdy, 
W Pólwsiu Zwierzynieckim. 

Niech tam sobfa, co chcą plotą, 
Nic nie będzie z tego. 
Pannom świat przygania o to 
Gdy wiana nie strzegą. 

N ie słucham ich - k.tóżby 
Słuchał szumu w Wiśle, 

Kte mnie chce _n iech drużby 
Z u;ódką do .. mnie przyś.le . 

Gipsu wielkiego t1ie miaJa, ale by
ło w nim. tyle -słodyczy i swoistej, 
polskiej rzewności, że mógł łzy wy
cisnąć, a Kostek gorączka krzyknął: 

- Wódkę mamy, a drużby sit: 
znajdą. Którzy z panów z-echcq mi 
być drużbami? , 

Ale młod~i z aktorów, którzy 
też już mieli w czubie zaczęli wo
łać: 

_:_ Kaś ta właz? Eu ropa w ruchu .„ 

Dyrektor spojrza ł r..a 1'iich suro
wo, tak, że od razu się ucisi.yli, 
on zas powi-edzial. 

- Pan Autor ma już widać do
bry kuraż, po wiede1i.sku kreuzfi
del, a że r;a wieczornym przedsta
wieniu musi . być bez ·zarzutu, to 
niech go pan, panie Ankiewicz, o<l
wiezie do h<itelu „Pod Różą". l 
zwracając s"ię do Kostka : - Za
mówiłem tam dla Pana pokój na 
C:lwa ~ tygoqnię i powóz od żeligow- . 
skiego do codziennego użytku. („.) 

Ankiewicz · ujął · go pod i'am1ę, 
pomógł mu wstać od stołu i po
prowadził ' ku _ wyjściu., !'> że . sam 
był p_od gaz~m; "zaczął Wi)'Śpiewy-
\.vać ·swoje_, kup)efy: · 

Krakowsk·i jestem fiakier 
Z krakowską fantazyjq, 
Czapeczkę mqm na bakier 
I długą kierezyją. 

Gdy byli ju ż na ulicy, nie prze
stając śpiewać, usadowił z trudem 
Kostka w · dorożce, zepchnął z ko
zia fiakra, zajął jego miejsce i u
darł s ię r..a cały Rynek: 

Wio napród, czasu szkoda, 
Jedź ostro co s-ię zawie , 
To kawalerska moda! 

Strzelil
1 

z bata lepiej od zawodo
wego dorożkaża i konie ruszyły z 
kopyta, a nobliwi przechodnie z 
linii A - B przystawali i patrzyli 
za nimi, jedni zgorszeni, inni, któ
rzy już znali Ankiewicza, z do
brotliwym uśmiechem. 

Był rok 1898„. 

WŁADYSŁAW BOD NICKI 

(tr.a.gm~n.t r><>wieści b<iogrnf!cznej „Krum· 
l-O\\"Slkl - .k:Jról Z\\·Jenzyńca") 

/ 
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CZYKA 

Obchód naturalnie rozpocznie się 
lub skoii.czy~ _nabożeńst~m: Otóż_ 
kiedy licznie zebrana . Pl!bliczn-0ść 
będzie już w kościele, wejdę ja 
przedstawiająca Ojczyznę i klęknę 
przed Ołtarzem : Strój już mam w 
g ł·owie, prawdziwie uroczy, słuchaj: 
suknia czarna fałdzista, bar<lw dłu
ga . i w-0lna, krojem przypom.inająca 
c:iezawiązaną koszulę Lilii Wenedy, 
ujęta w biodrach pasem czerwonym 
oznaczającym męczeństwo. Na gł-0-
wie w ielki białv welon aż do ziem i, 
włosy rozpuszczone 1 cierniowa ko
rona (d<Jradź mi czy z cierni praw
dziwyc11 czy z robionych) - . ręce 
okute w. łańcuchy; a kiedy przy koń
cu nabożet1st\va za-cz.ną śpiewać 
hymn, wystanę, wyprężę ręce, zer-

.· w1ADOMOSCI Z· RATUSZA 

CNR 2) 
List P-Ol·o niusza .(Szambelan._a_) __ _ 

Chaopolis 33119 9631 

Mon !re.; cher ! 

(.„) Ale kategoria' ludzi politycz-
n) eh, dzięki kons.t.ytucji najliczniej
sza i najwidoczrnejęza, ta jest .Pr.a.\"'.
dziwie szko.dliwa i zgubna Dz1el1 się 
ona na rozmaite odcienia. Masz tu 
naprzód krzykaczów n iepoprawnych. 
demagogów. którzy nic nie zapom
nieli i niczego nie nauczyli, rozpra
wiających tylk-0- o zasadacl~ i god- -
naści narodowe). powtarzaJąc rzl:\" 
dowi do uprzykrzenia o jakimś jego 
nibv interesie · w pop ieraniu sprawy 
polskiej. (Zawsze ta sprawa!.) i ro

· b1ących ml.I na złość. gotując:r:ch. mu 
tysiączne kłopGty i przykrości. 1lek
rnć względem ni.eh .ch~e zacho\"'.a~ 
s1\/oją powagę. Powurn1by raz JUZ 
z1~ozumieć. · że stosunek nasz z rzą-
dem jest" · z jego strony · daną . nam 
op.ie:ką i bezpieczeństwem, wię~ .z 
naszej powinien być wdz i ęczno.;c.1ą 
i ulegloicią. (.„) 

TEKA 

STAŃ-

C_ZYKA -

L :st Aldony (kobicly p::ililyczncj) 

• z Tygrysowa d. 35120 9631 

Droga Malwino! 

(„.) Druga rzecz niemniej ważna , 
o której z tobą mam mówić jest za
mierzony obchód Unii Lubelskiej. 
Konserwatyści i dyplomaci wpraw
dzie chcą mu przeszkodzić . pokry
wając się maską patri-0tyzmu, ale 
nie przeszkodzą. To już postanowi-0-
ne i odmienić się nie m-0że. Otóż na 
ostatnim naszym zebraniu, postawi- . 
łam wniosek, żebyśmy i my z na
szej strony przyłożyły się do uświet
njenia tej uroczystości. Wszystkie się 
na to zgodziły, ale w .jaki sposób 
nie wiedziała żadna. Dopiero wy
trzymawszy je czas jakiś, żeby się 
przekonały jak nie mają żadnej 
fantazyi i polotu myśli, wyjawiłam 
mój pla!1 cudowny. 

-wę łań-c_uch (będzie przepibwany) i 
wyjdę!.„ Jeszcze piękniej by był-0, · 
żeby to był-o nabożeń-stwo żałobne. 
J :i ch ia łam leżeć na katafalku i. w 
stos ownej . chwili się podn ieść .(do 
zmartwychwstania naturalnie mu
siałabym u.b-t'ać s!ę bia ło), ale ksi<1dz 
Fulgencjusz mi zaręcza. że to być 
nie może. bo przepisy kościelne 11ie 
pozwalają„ ż,egy żyv.ra·. os-0ba leżała 

' w trumńie podczas. nabożeństwa . .Co 
za giupie > przesądy! Co za ciemn-0-
'ta kościoła kal-Olickiego! A jednak 

. Karol·owi Pjątemu było wolno! Przy-
wilej! zawsze przywilej, ten kościół 
był, . jest i będzie zawsze wstecz.ny1n. 
Ra.da nie rada - przestałam na· 
skromniejszym- programie, a i · ten; ·o 
malo nie · został udaremn iony podłą 
zazdrością Korn elii i innych. Przv 
mnie naturaln ie ża<;lna do roli Oj
czyzny nie mogla wbie rościć pra
wa więc wymyślają , żeby mój po
mysł zab ić ; oto mówi Kornelia, że 
jest śliczny, aJe że skoro mamy ob
chodzić- . pamiątkę Un ii, więc Ojczyz
nę nie jedn·a powinna przedstawiać 
ale trzy skute jednym lai'lcuchern, i 
proponuje · swoją. Marylę 11a L.i.~Wę 

_ a moję Balladynkę na Ruś, rosta-. 
wiając mi mię K-0rony. A!_· tego mi 

·_było za wiele! Jej Maryla, ta istna 
Maryna od cebra-!' aibo Balladynka? · 
pzie~ko.,. . zµpeł!J.~ _dzieck-0„., a ja 
mlałab.Ym być w śrnctku. żeby mn ię 
'nikt nie widział.? O co nie, to nie. 
Cóż · powiesz tak się zac ię ły, ' tak mi 
zazdroścfiy - l.e musiałam apelowa_ć 
ar. do jenerała Ki!of51. 
Przedstawiłam mu całą sprawę i 

dodałam. ·że · kiedy ,mi tylko, tuła
cze. repreze11tują całą ojczyznę, wręc 
on jeden ma prawo rozsądzić, kto 
ma słusżność, ja czy one. Dziś rano 
odebrałam odpowiedź telegrafem: 
przeczytałam ją z pomocą - klucza 
(ach jak mi serce biło!) i zawstydzi
łam moje przeciwniczki. Za-cny je
nerał, prawdziwy rycerz, osądził jak 
mu kazał · honor i wzgląd na dobro 
Ojczyzny. „Aldona jedna" - odpo
wiedział, ma· przedstawiać jedną i 
n iep-odzielną Ojczyznę. 

Na to wszystkie umilknąć musiały, 

W lokalu - redakcji „Czasu" odby
ła się tradycyjna konferencja pra
sowa rzecznika Rady Mun icypalnej 
z dziennikarzami prasy krajowej i 
zagranicznej. Odpowiedzi udziel al 
minister bez teki, Stańczyk. Na po
czątku spotkania zebrani zapozna! 
się z komunikatem oficjalnym. Zn· 
powiada on, że nastąpi zdecydowa
ne „przęjśde z polityki podyktowa
nej wyobraźnią i µczuciem na p:l.
tykę podyktowaną rozwagą i zrozu
mieniem realny'ch zadań ·spcleczel'l.s
twa. Wskazując jak należy byr na
rodem nie będąc państwem , wyty
cza się - narodowi drogę między sza -. 
łem a zobojętnieniem" - czy tam;• 
w komunikacie. A oto skról n'.e!~tó
rych pytań i odpowiedzi. 

„Kraj", red. Michał Bałucki 

Czy może pa n min ister udzielić in
.formacji na temat lokalizacJi stałe 

go- gmachu dla Towarzystwa Gim
nąstycznego „Sokół"?. 

· · Odpo.wiedź - W zasadzie mógł
bym ni'e cdpowiadać na to prowoka
cyjne ·pytanie, ponieważ redaktor 
Bałucki reprezentuje dziennik, któ
rv iu"ż od 1874 roku się nie ukazuje. 
Po~iriló to pos.taram się udzielić in
formacji. Otóż Towarzystwo „So
kół", które redaktor Ba-łucki dla od
wrócenia uwagi od prawdziwych ce
lów działalności . nazywa „gimna-

-stycznym"; otrzyma stały budynek . 
· z civ/iema salami gimnastycznymi 
- przy ulicy WqJskiej ~~. Chcieliby$
. my, J.'Iłieć nadzieję, że ten kl.ub ka-
walerów-· nie -sfanie- się domem ot-

. wartym· dla -~rubyt:h ryl:> i ókreślo-

. nych kręgów towarzyskich, .a pozo-

. stanie, zgodnie ze· svyym stututem. 
· orgITTliźacj~- -~poHową . . : : - · - - · • 

„Ilustrowany Kurier · CódŹien~Y". 
: red.. Marian Dąbi-owsli{ ~ ·Jak ·Pan 
ocenia aktualny poziom sportowy 
kra~ówskich drużyn Wisły i' Craco
vii? Jakie Śą perspektywy tych klu-

- bów? 
Odpowiedź - Z uwagi na repre

zentowany · poziom _ drużyn fUtbolo
wyćh zarządy tych towarzysh\; spor-

· towych rozpatrują możliwość roz
biórki swych stadionów i pr.zenie
sienia rozgrywek z powrotem na 
Błonia. 

a ja z całym przejęciem i wzrusze- „Nowa Reforma", red. Michał Ko
niem gotuję się do tego chlubnego nopiti.ski '-:- Czy można już dziś po-
i drogieg-0 posłannictwa. Ty zaś 
Malwino droga r~yśl o adresie, zbie- . wie·dzieć,. jlJ.ką ;olę odegra przemysł 
raj podpisy i zebrane odsyłaj. Ta- w życiu Krakow~? . 
jemniejsze wiad-0mości -odbierzesz Odpowiedź _ Przemysł spowoduje 
jutro przy adresie, bo -dziś nie mam szybki i nowoczesny rozwój miasta. 
czasu cyfrować. Cyfrować! co za Na razie typowy dla galicyjskich 
szczęście! ko1ei równoleżnikowy' ich przebieg 
Będź . ·zdrowa luba. ściskam dł-ot1 oraz pobliska granica rosyjska nie 

Twoją, jak ściska rękę towarzy- sprzyjają powiązaniom miasta z je
sza br-oni żołnierz idący -na śmierć go naturalnym zapleczem gospodar
lub zwycięstwo. _ czym na południu i północy. Połą-

Tw<:Jj3 do grnbu i za grobem czenie w kierunku północnym do
' ·~ , · Aldona .. chodzi tylko do Kocmyrzowa, . z 

wcześ'i-tlejsiym · odgałę;;:ieni~m do Mo-
PS. -Doradź mi, · jak mam zr-0bić z 
herbami, które muszę mieć na suk
ni · w ~ym dniu uroczystym. Wszyst
kich trzech ·na przodzie przyszyć nie
podobna a jak Anioła umieszczę z 
tyłu, to Rusini się śmiertelnie ob
raża i słusznie . Byłby błąd politycz
ny najgorszych pełen skutków. Więc 

• jak zrobić? Huzarowicwwa radzi 
przypiąć Orła na głowie, a Pogol'l i 

· Anioła na dwóch ramionach. Był-Oby 
tv oryginalne i widoczne. ale boję 
się z takim ciężarem na ramionach. 
talia źle by się . wydała . Zapewne na, 

. ~giły . . '? ~olei na · połudąie mamy tyl
ko dobre połączenie do Skawiny. 
Dobiegli . końca budowa. połączenia 
do Wadowic, ale .nie UWlJ.~amy -go ?a 
najbardziej P.Ot_rzebne. Funkcj_onują
ce zakłady przemysłowe, tak:ie" jak: 
„Ludwik Zieleniewski", Fabryka Ma
szyn Peterseima. Fabryka Cemen
tu Libana,-. Fabryka Muranyiego, 
Fabryka Wód ·G.azo;yych „Rząca i 
Qhmurski", Browar Johp.a, . Cyg-arfa-

· . · tern sk.ot1czę,. ' że wszystkich trzech, 
· --"'. Orła. Rycer.za i Ąnioła umieszczę na 

jednej tarczy · na przodzie.-. ale gdy.: 
byś miała jaką myśl dobrą, to mi 

- bryka, Fabryka Zapałek „Regina" . 
dwie fabryki tutek i bibułek papie
rosowycJ-i, · ',l'owarzyst:w(:i Akcy jn~ d~a 

-Pi:zemysłu . C,hemi<;_znego .• -_ . F_'abryka 
_ QpaJru11k.ów. Cbitll!-"giczP-ych _-Dobr?
. wqlg~ięgo,,. p_r:zeJl1Y!lł. cukierni!!ZY, r,e

prezentowany ' przez wytw6rnie Mi
chalika, Sobolewskiego - wszystkie 
te oraz· w iele in'nych zakładó'" prze-

Ko ndukt ze zwlo-kami Adama l\Uckicwi- jej Udziel. wszak to nie O mnie Cho-
cza w d 1·odze n.a Wawel, 1890. dzi , ale -0 d-obro ojczyzny! 

.. 

mysłowych nie wystarczają i do 
intensywnego rozwoju miasta przy
czyniają się niewiele. Daje się w y
raźnie · odczuć brak jakiejś jednej 
przynajmn iej nowej huty. 

„N~1przód ", red. J an English 
Jak może ·Pan skomentov.;;;ić dzialal
ność krakowskiego Zw iązku P'omocy 
dla Więźniów Politycznych, oraz dru
gie pytanie - jaki jest procentowy 
udział w tym związku przedstawi
cięli inteligencji twórczej?---
. Odpowiedź - Według moich in
-formacji w ostatnic11 dniac h czerw
ca 1912 roK:u odbędzie się w. kons
piracyjnym lokal1,1 przy ulicy Lubo
mirskiego ~numeru na razie nie po'\ 
daję), spotkanie. prze)jywa-jfjcego w 
lym czasie w 'Kr:akow.ie Len\pa ·z 
prżedstawicielaini tego związk!J: O
mawiane_ będą formy wspólpr\l~Y· 
Na .drugie· pyta.nie mogę odpowie
dzieć, że procentowy udział przed

.stawicieH inteligencji. twórczej w 
Związku Pomocy d_la Więźniów Poli
bycznych jest trudny do . ustalenia 
ponieważ nie wszystkich twórców u
ważam za ludzi inteligentnych. Dy
sponuję tylko danymi szacunkowy
mi. Z bliższych szczegółów ' mogę 
dodać, że na spotkaniu, o którym 
była wyżej mowa pq:ewidziano , o
becność znanego rzeźbiarza ze szki
cownikiem. 

,,Przegląd Polski" - -Czy istnieje 
jakiś związek pomiędzy us"unięciem 
.profesora Józefa Dietla z Uniwersy
tetu, a jego późniejszą nominacją na 
prezydenta 'm iasta Krakowa? 
Odpowiedź - Między tym: dwoma 

faktami nie zachodzi żaaen zwn1zek, 
ale może warto nieco szerzej na
świetlić całą sprawę. Ja~ wiemy pro
f.esor Józef Dietl został powołany 
i zafwierdzony -przez Wiedeń na ka
tedrę chorób wewnętrznych w coku 
1851.- Podkreślam - za twierdzon y 
·przez władze w przekonaniu, . że je-· 
go półniemieckie "pochodzenie b~dzie 
podporą żywiołu austriackiego na 
Uniwersytecie. Po przywrócen11.i o
bieralności rektorów · został nawet. 
rek.tor.em. Niestety , zapewn'e. w, wy- · 
niku błędów wychowawczych rncjzj
c6w, stał się gorącym prop3gator~m -
języka polskiego na u_czeli1: 1 w o-· 
góle w szkolnictwie galicyjskim Tu 
szkodliwa .z wielu punktów widze
nia działalność- uniemożliwiła mu 
powtórny wybór na rektora. Pozo
stając nadal na UniwersyteC.:e jakrJ 
profesor katedry medycyny. pcmi
mo rozmowy ostrzegawczej. n 'e za
przestał swo!ch działań: W rezulta-

. cie został ostatecznie usunięty 2 . u 
czelni. - Co · do wniosków na przysz
.łość .to. inogę w tym miejscu . wyra..: 

·· zie zdziwienie' że organy · przedsta
wicielskie w o~obach posl6w"do .'Sej
mu .' Kr'aj<iweg·o Clopuśc)ty: (l·o i~twier
d'zenia wyboru profesora ·Dietla na 
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N::ip'ęc ie uczuciowe podczas trwa
nia na scenie dramatu czy czegoś 

podobnego polega dziś jedynie na 
przejęciu siQ losami bohatera. Naj
przód wszystko się wyjaśn i a: co 
jak, potem zaczyna się wikłać, do
chodzi do szczytu, potem - bum! 
straszna awantura i wszystko s ię 

kończy. 

To wszystko, oczywiście, w czysto 
życiowych wymiarach, jedynie troch<; 
spotęgowanych. Do tego widz musi 
być c iągłe zajęty, ciągle ktoś wchodzi 
i ·v„·ychodzi w związku z całą intry-. 
gą, która jest gl.ówną os i ą zaintere~ 
śo""'.af1ia,· ciągle jest jakaś awantura 
na scenie, ale tylko zależnie od u
czuć i charakterów lub też zderzenia 
ich m.i~<lzy sobą al1bo z jakimiś 
wy?.szymi P·Otę;gami - i to nazywa 
sif) akcją. Widz nie może s i ę nudzić 
z p:iwodu braku ruchu na scenie 
ani przez chwilkę. Walka człowieka 
z s3mym scbą lub z losem., kon-
f!ikty danego charakteru z sytua
cjami zewnętrznymi - o'to cale „me
nu" teatru współczesnego, od które
go już mdlić - zaczyna n-a w et tak 
zw::uą Ez2•·szą publiczność. Drugi 

. rodzaj b różn~ gatunki strachu 
przed niewiadomym, zaczynając od 
ciemnego pokoju, a kończąc na 
śmie:·ci. zużyte jako efekty na sce
nie, cd których mrowie przechodzi 
po krzyżu - więcej nic. Trzeci ro
dz::ij to symbJ łizm: cały czas łata 
np. 11ieb'.eski ptak po scenie, ale 
widz musi . mieć ciągle w pamięci, 

. że ten ptak to nie żaden ptak, tylko
miłcść przez wielkię M. Ptak na
reszcie zdycha - to znaczy, ż.e i mi
łbść zdechl:l tsż w jakimś sercu. 
Poza tyJn mamy historię i wszyst
kich daw11.ych mistrzów sceny w 
starych,- współcześnych im i nowych 
stylizacjach, inamy dramaty · skła
dające się z_ ~ywych obrązów, wy-
pełnione mniej ·1ub więcej mętną 
l1istoriozo fią. d:·amaty muzyćzn2. 

· muzyczno-rykowe, .rykowo-wyciowe. 
wyciowo- piskowe -- wszystko rrn nic: 

. nuda w teatrze panuje niepodzielnie. 
Czy to będzie grecka tragedia !J'l 
grecku, C?-Y Szekspir po szekspirow
Śku, czy Ibsen po grecku i zmoder
nizowa:1y Ajschylos, . skutek, jest 
prawie -ten· sam. Czy to będzie dą
żenie d:> maksymalnego uproszcze
nia: jakaś jedna deska, prześcieradło 
i mówienie wszystkiego jednym i 
~ym samym tonem, czy absolutny 
reallzm monachijski czy moskiewski, 
wszystko to już jest znane i oprócz 
maniaków uproszcz.enia lub kompli
kacji, samych „odradzaczy", nikogo 
istotnie wstrząsnąć nie potrafi . 
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stanowisko prezydenta miasta Kra
kowa zamiast zająć.. się przygotowa
niem wl.aściwej ustawy o szkolnic
twie wyższym. Miejmy nadzieję, że 
Y. pr_zyszło~ci, nie dojd:i;ie do takich 
:meporozum1en. 

„Czasopismo techniczne" :--- Jak 
przedstawła się stan. zabezpieczeni·a 
przeciwpożarowego budynków teat-
ralnych Krakowa? · 
. OdiX}wiedi - · Budynek teatralny 

przy · plącu Szczepai1skim nie ... b:rł „ ~leżycie dpstosowany do pełnieni_ll 

4 

Z począlkier.n nowego sezonu wy
stawiliśmy m.in. premierę „Małki -
Szwarcenkopf" Zapolskiej. Grałem 

• lVIa.rszelika. Sztu:ka była owocem 
studiów znakomitej pisarki przepro
wadzonych w żydowskich dzielni-
cach Krakowa. Artystyczne zwycięs
two teatru nie ulegało żadnej wąt
pliwości. Rolę tytułową zagrała do-
skonale Maria Przybyłka, starego · 
Szwarcenkopfa - (Antoni) · Siemasz
ko, starego Firul.kesa ____: (Władysław) 
Roman, świetnym Kolumną Wiedeń
skim był (Kazimierz) Kamii1ski, Ró
zię grała Pomian (Irena Solska) itd. 
Mimo że całość obsady wywiązała 
się bez zarzutu ze swych zadań, 
tzw. _ opinia publiczna szalała. Nie 
dość, że znowu proletariat, to jesz
cze do tego - żydowski. Tego iuż 
było za wiele. .. Krucjatę przeciw 
Zapolskiej i Pawlikowsk iemu pro-

SPOSÓB NA 
RZECZYWISTOŚĆ 
PRASOWĄ 

LUDWIK SOLSKI 

wadził klerykalny „Głos Narodu". 
Dyrektor ze stoickim spokojem 
przyjmował wszystkie ciosy; a.le 
sztuki nie zdejmował z afisza. Zresz
tą cieszyła się ogromnym powodze
niem. Tylko Zapolska nie wytrzy
mała i na własną rękę zrobiła nie-

wiarygodny ka1val: w łoży nakż.<1-
cej do redakeji .,Głosu Narodu" u
łożyła na krzesłach psie kagalice. Nie 
trzeba chyba tłumaczyć, co · się cizia- · 
ło. Pawlikowski nie lubił. by mu 
się ktoś rządził w teatrze„. Spodzie
waliśmy się więc o~trego konfliktu 
między nim a panią Gabrielą. Tym
czasem on - chociaż jej otwarcie 
oświadczył, że takich . metod pole
m icznych nie uznaje - na zewnątrz 
stanął po jej stronie. Ponieważ re
dakcja systematycznie obrażała au
torkę i aktorkę teatru - cofnął 
„Głosowi" passe-partout redakcyjne. 
Wkrótce potem, jakby dla dopowie
dzenla swej opinii o niektórych 
przedstawicielach prasy, wystawi] 
ostrą satyrę na pewian gatunek 
dzienn ikarzy, Chęcit1skiego „Kryty
cy". Mało tego. Obsadził w r11ej Za
polską. 

I 

H. Wal(;eir, Ogród SLrz-eleOkJ w Krakowie, LH60. 

„Na samym wstępie (mó"Yi Pi·zy
byszewski) zastanowił mme jeden 
człowiek - przystojny, starannre u

- brany, przystanął nagle przede mną 
. i powiedział jednym tchem: Byłbym 
szczęśliwy, gdybym był cielakiem, z 
którego skóry pańskie buty wy-pra
wiono. Przez chwilę cośkolwiek zgłu

. piafom, ale nie przeczę, że bylein 
wzruszony tą przemową .„" 

Tym holdownikiem był nie jakiś 
chł_ystek, ale pan Zdzisław · Gabryel-

-ski, meloman, filozof i oryginał-, za 
razem _ właściciel najwię~szego w 
Krakowie składu fortepianów. Zda
je się . nawet, że wy!l)awiając te .slo-

: wa, ukląkł czy chciał uklęknąć. By
ło· to w ' letnim . teatrzyku, na .popu- . 
larnej wówczas w Krakowie „I~ró
lowej ·przedmieś.cia" . z· teatru za-

. prosił ów Gabryelski cygańską ~om

. pani-ę. do siebie. Z - pewnością w ca• 
- łej Europie nie znalazł.oby się pięk-
niejszego miejsca dla upicia się niż 
historyczny gmach Krzy.sztoforów, 
gdzie w 15zeregu sal .stały szeregiem 

-dziesiątki fortepjanów, a w - pich 
. lśniły szeregiem czarne na przemian 
i b i ałe klawisze. Pomyślcie tylko, jak 
to wszystko zacznie . się w oczach 
dwoić, troić, giąć w fantastyczne 
kształty, wibrować, tal'lczyć, chicho
tać„. Okna szeroko otwarte na cud
ny Rynek krakowski,· muzyka pły
nie het, het; aż. po mogiły Krakusa 

i Wandy, ukochane preludium A-dur 
spływa si,ę · z trąbką mariackiego 

.. hejnału, wódkę .przepija · się szampa
nem, a zagryza koniakiem, serce 

. wzbiera bezgranicznym szcz-ęściem 
powrolu na. polską ziemię ... 

TADEUSZ żELEŃSKI 
(BOY) 

· „STAN-ISt.AW 

PRZYBYSZEWSKI „ . • . 

NA „KRÓLOWEJ · 

PRZEDMIEŚCIA" . 
_ Nad r.an2m Gab1'yelski„ wc1ą:1: na 

· kięczkach, ofia1·ow-ał mu urnczyście, 
przy świadkach, najpiękniejszego 

· koncei·towego Steim,•aya. Przespaw
szy się handlowiec ten mljsiał prze 
chodzić ciężkie chwile, ale słowo się 
rzeki.o! Wprawdzie między słowem 
a czynem Steinway zmienił się w 
zgrabnego czeskiego Petrofa, ale Pe.
traf w istocie zajechał przed miesz
kanie Przybysz~w;;kiego. 

ciÓl św. Ducha, aby przygotować 
miejsce n.a wybudowanie nowego 
gmachu teatru. Dla podkreślenia 
swojego oporu zwrócił dypłam ho
norowego obywatela miasta Krako
wa i zapowiedział, że na znak pro
testu przeciwko takiej polityce kul
turalnej nie weźm:e udziału w żad
nym kongresie. 

s_wej fun-kcji. Ze względu na niebez~ 
piecze1\stwo pożaru, po przejścio
wym zamknięciu w 1882 roku dobu
do1wano doń od stróny placu Szcze
pa1'isk-iego, wielkie, drewniane rusz
towanie ze schodami prowadzącymi 
na · galerię . W 1893 roku teatr osta
tecznie zamknięto. Podejmując taką 
decyzję kierowano się słuszną zasa 
dą; że ,lepiej jest zamknąć dobry, 
teatr zanim się spali, aniżeli dopuś- . „Petit Parisien" - Co sąd<:i pan o 
cić do spalenia się teatru, do którego "'Ystępa"h polsk1'ch aktora' w iia 
nikt nie chodzi. Zresztą Kraków nie ~ - ~ 
odczuł boleśnie tej straty, bowiem francuskich scenach? 
już. w tym samym roku- nastąpiło Odpowiedż - Wyczuwam aluzyj
nadzwy.ezaj uroczyste otwarcie no- ny ton w tym niewinnym z pozoru 
wego_ grrillchu teatralnego : na · placu . pytan.i_u, że. jakoby aktorzy .w .Pols.ce 
Sw. Ducha. Budowę _ tego nowego - zarabiają za mało i zmuszel).i są do 
teatru zbojkotował tylko jeden ma- emigracji zarobkowej. Pomimo tego, 
larz o nazwisku M:i-tejko.- UtHymy- - że · francuski nie j.est _pot-ocżnie u-ży-

· wal on, ·że Wladi.e m"iasta, \vbr~· - wan~ w Polsce ·j byla już rnpatry
opinii fachowców, nakazały wy bu- wana zasadcność -utrzymywania szkół, 
rzyć - zab~d9wania poszpitalne i koś- w któ~yc_h ·nau~iany jest:. ten -archa". 

Stolik Przybyszewskiego w kawiar
ni był oblężony. Cisnę,li się doń 
wszyscy niby twóz'cy jakiejś nowej 
religii, on zaś najchętniej przygar-

-nial maluczkich. W liczbie tych bło-
-gosławionych maluczkićh i ubogicri 
duchem, znalazł się młody aktor An
kiewlcz, który w ·owej „Królowej 
Przedmieścia" grai rolę Kantka. 
Stach pokochal te.go Ankiewicza, był 
d la niego bard zo dobz-y, lubił sl u 
ch;i.ć jego naiw_nych zwierzeń. Stra
pięniem Ankiewicza ~ który zresz
tą ·mial przed sobą -ledwie kilka mie
sięcy życ_ia - było tó, że nie posia
dał wykształcenia; biedaczysko ten, 
suchotnik, alkoholik. głodomór, miał 

· w ' lstocie wzruszającą pasję ksztal
- cenia siG, którą zaspokajał w arcy

,. komicznych warunkach. Przejęty za
. bobenną czcią dla nauki, czytywał 
- jak często aktorzy-samoucy 
co najpoważniejsze dzieła, ekonomię 
polityczną etc. Mieszkał zaś z ko
chanką, prostą i pospolitą dziewczy
ną, · która nie mo-gła wręcz znos:ć 
tegi czytania. Przybyszews.4:i zaśmie
wał się do łez, słuchają<; opow1adat'J 
Ankiewicza, · jak leżąc z nią w łóż
ku (mieli tylko jedno łóżko). chce 
czytać ekonomię polityczną, a ona 
drze mu ks iążkę i rzuca w kąt lub 
na złość gasi lampę. 

iczny język, to muszę przyznać, że 
zdarzają się sporadyczne przypadki 
znajomości tego języka wśród akto
rów, a szerzej mówiąc - artystów. 
W zamieszczonej w Pa1iskiej gazecie 
recenzji, której tłumaczenie mam 
przed sobą, pisze Pan, że, cytuję: 
„prawdą jest, że pani Zapalska, któ- -
ra tym razem przystosowała się do 
tej skromnej postaci jest aktorką 
polską. Przysięgła . sobie, że podbije 
P.aryż, chociaż na to wiele będzie 
potrzeba czasu. · Możemy zapewnić, 
że. dopnie celu przy swej urodzie, 
talencie i inteligencji" - kon:ec cy
tatu. Nie chcę się wdawać w dywa
gacje na temat zależności dopinania 
celu od urody, talentu i inteligencji. 
Byloby jednak lepiej gdyby redakto~ 
rz~ „Petit Parisien'1 określili o iakie 
cele chodz_i naprawdę . 

, • .. N.ote w a.I: redaktor Majerek 



Tadeusz K wiałkowski 
, 

_PRZEDM-IESCIA 

A. 
ITNTI 

StarusŻek (Zygmunt 

według sztuki Konstantego Krumłowskiego 

muzyka - Władysław Powiadowski 

piosenki · - Konstanty Krumłowski 

OBSADA : 

w starszym wieku) - • Zygmunt Listkiewicz 
Staruszka (Mania 

Goldfisz 
Gomółka 

Ben zek 
Marcin 
Dziuba 
Hilary _ 
EXpress 

w starszym wieku) - Alicja Wolska 
Mania Elżbieta Kamińska-Reszke 

Hel ka 
Mociejowa 
Stefka 
Anielka 
Zygmunt 

Zadrożny 

.Złotogórski 

Majcherek 
Antek 
K~ntek 

Ewa Sudakiewicz-Zelenović 
Małgorzata Machalic_g 

- Małgorzata Roiniatowska 
- Małgorzata Boratyńska 
- Jolanta Muszyńska 
- Cezary Domagała 

Andrzej Precigs 
- Mariusz Domaszewicz 
- Jędrzej Kozak 
- Mieczysłqw _Fried~I 

· - Marion Ciarkowsk: 
- Bogdan Zieliński 

oraz: 

. Hamer 
Stani$ławowa 

Józiek Andrus 
Fifi 
Fiakier 

I( el ner 
Kundzia 
Ignacowa 

Krystyno Horodyńska, Ąnna Maria Komorowska, Aleksandra 
Koncewicz:, Maria Mcij-Potocko, Beata Polugo; Jacek Bielenia, 
Leopold Matuszczak, Michał Muskat, Zdzisław Wiśniewski. 

A. 
ITNTI 

- Andrzej Tomecki 
- Andrzej Chudy . 
- Wiesław Stefaniak 
- Włodzimierz Nakwaski 
- Piotr Grabowski 
- Jacek Friedel 
- Jerzy Złotnicki 
- Jerzy Złotnicki 
- Bożena Robakowska 

Alina świdowska 
- Marek Bartkowicz 
- Maria Durys 
- Cezary Domagała 

Andrzej Preclgs 
- Krzysztof Leszczy~ski 

Danuto Borowiecka, 
Maria Durys 

~eżyseria i choreogrpfia 
Scenografio 
Kierownictwo muzyczne 

. Asysten_t reiysero 
Asystent . choreografa 

· - Tadeusz Wiśniewski 
- Krzysztof Pankiewi~z 
...: Juliusz Loranc 

Zespół muzyczny pod kierownictwem Juliusza Loran
ca w składzie: Krzysztof Bzówka - skrzypce (gościn
-nie), Eugeniusz Działak - akordeon, Zdzisław Gunia 

- - perkusjo, Ryszard. Piec~ara - fortepian, J~nusz - Elżbieta Biedrzycka 
- Moria Maj-Potockci Wójtowicz - . flet, Andrzej Wysocki - gitara basowa, 

Andrzej Zieliński akordeon (gościnie). 

Inspicjenci - Zofia Bałucka 
Elżbieto Biedrzycka 

Sufler - Barbaro Poledniok 

.W spektaklu wykorzystano fragmenty utworów: T. Boya-Żeleńskiego, . S. Chruślickiego, K. I. Gołczy11skiego, A. Fredry, S. Przy

. byszewskiego, S. Wyspiańskiego, G. Zapolskiej i T. Wiśniewskiego oraz muzykę . skomponowaną przez Jerzego _Gerta, Juliusza 
Loranca i Stanisławo Moniuszkę. 

PreMierci -_-i marzec i98.6 r. 

' 
Z okazji · wysławienia ,,Królowej P.rżedmieścia" w hallu.-- Teatru na, Targówku umieszczona 

· została skarbonka, , do której zbieramy datki n~ - odbudowę zabytków Krakowa. 
. . ' . -

. .. . . , „. -. -. 
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KRóNłKA· 
MIEJSKA 

l?. -0::. biórl;a z~!JudO \\o· a ;l posz pit-a ~ nych ś~v. 
n ucha. 

Ooiad . n.i rzc§l Ja<!la Matejki w sali r:ad y Mi.ejskiej w 1&73 r. 

C.estaura c:-.ia · ,...,i eż wawc !:: lii r h. 

Zaburzeitla na Uniwersytęcie w okresie „zlmmermaniady" (r. owotanie przez biskupa kl·ak OWS•i. 1t:e;o ua ..... ... .... ~ .. . ~ , ..... a Ka
tedry so.cj<>logii na Wydziale Teo.Io.gicznym księdZa Kazimierza Zimmetma.na w r<>tku . 1910 • spowodowało liem0<1Stracjc stu
dentów). 
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WITKACY 
o 

KRYTYCE 
Nie trzeba wszystkiego, co je;t 

ł atwo zrozumiale, uważać za tru
izm, a wszystkiego, co Jest trudqo 
zrozumiale - za nonsens. Myśląc 
w ten sposób wielu ludzi musiało
by ·dz,ieł a Kanta lub Hu sser la np. z 
powodu konieczoego dla ich z.row
mienia wyl,sz.talcenia i wysilku, u
.myslowego, uznać za nonsens w
pełny. Stanowisko to . jest niezmie
rnie blisk.ie sta nowiska . . pe~nych 
szczepów, zarn i eszku J ąc'ych dżungle 
Nowej Gwinei, lub przepiękn'c 
a us tra l.ijsk ie „bus he". · 
Każdy krytyk musiałby , podać 

swoje credo: czym jest dl a · niego 
Sztuka, jakimi pojęcnim1 zamierza 
operować i podać ic h defipicje. 
Trudno byłoby wtedy . ska !rnć po 
pięciu różnych stanowiskach, co u

. łatwia tak nieslychan.ie „j echanie' ' 
i „ri.nięci e''. Nie tylko powinie:-i 
podać to raz i drugi, ale ·często 
przypomir!ać naszej zupełnie este
tycznie niewykształconej publicz
ności. Ale na to musiałby m1ec 
miejsce. Oczy wiście, że dla )uyti·
ki takiej, jaka byla dotąd, z ma

· lymi wyjątkami. szkoda i tego 
miejsca; które r.a nią łaskawi e u-
dzielano. Ale może z . czasem bę
dzie .lepiej . Ale cóż winna jest pu
bliczność , kiedy ci , którzy. ją kar
mią, 2.'.lmiast t;~_go , aby u '.{azywać 
jej di:ogę do zrozumienią P1qkna , 

. zajmują siq przeważnie własnym 
popi sem z wątpliwą wiedzą o wszy
~ tkim _innym, tyl ko· nie o Sztuce 
Za . to każ'cfy myśli: . „mó j . Boże : 
Co lo za mądry mu si być chłop, 
jeśli on w szystko ·' l a k poti'afi zje
chać!" 

Karc i Homola cs . autor świ etnej 
ks ią7.ki o ornamencie, · miał ki edyś 
ideq dpskonatą.. stw,orzenie pisma. 
które ' by zajmowało siG krytyką 
krytyki, wykazywaniem wsiyst
kich pzdu1' i nonsensów, które bez
karnie pi szą zawodo wi krytycy. Ale 
u nas można komu.'1' udowodnić 

czarno na białym, że pisze non~en
sy i człowiek taki mimo t o zajmo
wać będzie da le j stanowisko kry
tyka w „poważnym piśmie". Z dru
giej stronw, wystarczy być „ch1aś
n.iętym" parę razy przez ni eodpo
wiedz.i a lnego k.rytykon a aby mieć 
w tzw. · „szerokich kołach " opi nię 
n.iea!):a lub wariata. 

WIADOMOŚCI 
STATYSTYCZNE 

· 1. Srednie place roczne funkcjonariu szy 
miejskich (w koronach) : 

prezydent 
vice-prezydent 
radca 
sekretarz 
fizy-lt (leka,,..z). miej3ki 
woźny . 
OOzoirr..a plan tf:•cii 
stróż nocny 

- 18 00(1 
8 ooo 
6 360 
4·653 
5 640 

960 
800 
403 

2. Place dzlenne rob·oLników (w k oro
n:;.ch) : 

podmajste r murarski 
poctmaister ciesielski 
czeladnik murarski 
czelaanik ciesielski 

· p omocnik murarski 
pomocnica murarsl<:a 

3. Srednie, ceny <_w koronach): 

1 kg mąki pszennej 
1 kg mąki · żytniej 
l kg chleba pszennego 
1 kg chleba żyt:1iego · 
I kg mięsa wotowego. gal .. I 
I kg · mięsa wiepr:1>o•wego gat, · 1 
1 kg masła • „ 

'. kdpa jaj 
I kg soli 
1 1 spirytusu 
1 I wódk.i · t 
100 kg węgla 

- G,75 
- 5,0 
- 3,75 
- 2,85 
- 2,0 
- 1,50 

- 0,35 
- U,23 
- 0,32 
- 0,25 
- 1,26 
- 1,48 
- 2,24 
- 3,57 
- 0,24 
- 2,12 

• - 1,42 
- 1,3'1 



-KUPLET FOOTBALISTY 
(na nutę: „Przybieżeli do Betle jem p;;.stcrze") 

Przyjechali do K1:cikowa piłkarze, 
Dy noganii str::elać sobie we twarze: 

· „Keczkemet" z Debrec?-yna, 
„;łt~etikai" dru:::yna, 
Z „Cracovią" zac.~yna. 

/\ , 8, C, D, E, F, G, H juniór ' K., . 
M , N, O, P, R, S, T, U jeden dwq: 

„Kec::.kenict" z Debrec:ynrt, 
„Alletikai" drużyna, 
1\1 ecz się jui zaćzyna. 

Wielkie tiu~ny cisną się na boisku, 
Wziąl przy kasie )eden z drugim po pysku 

„Keczkemet" z Debreczyna, 
„Atletikai" drużyna, · 
Ten i ów przeklina„ . 

.Juź v; powietrzu leci pilka wysoko, 
Prawy łącznik 'już podbite ma ~ko: 

· / ,~Keczkemet'' z · Debreci yna, 
„Ailetikai" drużyna, 
Ładnie się .· zaciyna . . 

h!~. z. napacJ.u dwóch· zai·yło nos .w blo,eie, 
. Już z1'obiono cztery dziury we plocie: 

„Ke.czJsemet" z Debreczyna., 
,„A.tletika·i!' drużyna, . · 
Celu...już dopi.na-. · · · . ... ..,., ~ 

Już Vykoukal nakazuję karny rzut 
Za . sportOW<'. pokopanj.e pary ud, 

· :,, Keczkemet" z Debrec.-cy?w„ 
. ' • .~Atletikai" drużyna, · 

Ważna to przyczyna! 
Tylny napad strzelił w zęby bramkarza, 
Pilka w zębach bramkę sobie wyważa; 

„KecŻkemet" z Debrec?:yna, 
„Atletikai" drużyna, 
To im nie nowina! 

Leci pilk.a między gości, robi aut, 
Je:us Maria! Herrgot! Psiakrew! Di.eu! Geu:ali! 

„Keczkemet" z Debreczyna, 
„Atletikai" drużyna, 
Matka drży o syna . 

A. B. C. D. E . . F. G. H. junior K. 
Zwyciężyli dziś w stosunku sto do dwa 

„Keczkernet" z Debreczyna, 
„Atretikai" drużyna; 
Piękną _to gQdzina . . 

T'alc ncLrody dwa Ók?·yły sir/ chwalą; 
A przynajniniej w rannym „Czas-ie" 'tak stalo: 

·"~ecz.kemet!~ z Debre9zyTJ,a, 
' · „AtJettkai'.' .d1·uiyńa, : .. : 

' ' .tó nie'}air, to miria. 
Więc . na Błonie spiesz, o polska mlodzieży, 

·Ucz się ·kopać pilnie, tą,m gdzię r,iależy : 

· ;,Keczkemet" z DebrecŻyna; 
„Atletikai" drużyna, 
Ojciec rzekł do syna. 

Dziś Sobieski, miast na Turkach tępić miec<, 
Pojechalyby do Stambulu kopać ~ecz: 

„Keczkernet" z Debrec 2yna, 
„Atletikai" d1·użyna, 
Rewanż się zaczyna.„ 

dodat ek nadzwyczajny:· 

Gdy b ędziemy w tym kopaniu mądral e , 
To v.:yjeżdż~ć zaczniemy nci Mundiale. 

Choć losowanie znamy, 
To wcale nie pękamy . 

W Meksyku wygramy.' 

'-..... -

KRONIKA SPORTOWA 

.·I .Drużyn.a lu-t lJ-0 1.nwa It.S. „ Crnco v ia" w roik u 1906. 

I 
Na . n aszym :u!J<;ciu przeds tawiamy futb o:ist ó w .,Cr a covii", kt6rzy występ awać bę<lą 

W SC!<>n.iC 1910/1911 . 

"' ' .. 

'--- ------------------------------ ----·· „ „ . • ~ .,,. 

.z igrzysk Olin1pijskich w Ber!inie otrzymaliś1uy „rodzinne" zdjęcie uczestnic;zących 
w tych naj większych świato·wych z~wodach . sportowych 1·eprezenta11tów. lcral<0wskle;:? 
klubu· ,,_Cracovia" . Od lewej stoją : Plti.cińsk i, Góra, Kałuża, Piolr()iwsld, Zdzi!ił.aws ln, 

K isi·e 1 ińsl< i. JJ d<1łu : K<1.pf i · Fiałl<a. 
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Glł ·LASZ „JAGIELLONSKI" 

W PUSZKACH 
poleca 

fabryka konserw 

ŚLIŻYŃSKIEGO 

GGlliDłD9DVlllllllllllllDDDllu 

SIODŁA ,,GRUNWALDZKIE·· 
Z KOLECZKAMI NA JENCOW 

poleca 
Mak owak l, Kraków, Floriańska 6. 

---~ --~ 
c::. 
~ 
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PŁOTNA KORCZYNSKIE 

N A G A CIE I NAMJOT Y M A NA SKŁADZIE 

BA Z A R KR AJ OWY, Rynek Główny. 

BRZYTWY I L\lIECZE przyjrnuje do ostrzenia 

t uskuteczn ia takowe w 
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l\'l in i:iitc r s t w o Kul tu r )' i Sztuki stojąc 
w o bec d ylc n1a l u \\-yd a„wniczcg o co d ru
kować w pi erwszej kolej n ości - zaku
p i nalycbmiast pora d n ik k si~dza ~J aria
n a Pi rożyńskieg o zawic raj~cy pjerwszą i 
jC' d y ną w języł): u pols lcin1 zdro wa o rc-nt: 
h e let.rysty l\.i światowej p o d t~·t ul e n): Co 
czytac·? \ Varunki d o u1gotl n u:.lia. 

e 11if· wa;.~n i ; . ~i P JJ il':'/!l' h:~: . .'J'ł.' :1 tr 
schl t: b iaj~c} uu . J u l i u .o;z:1 s 1n,,:~t c k1 cą-o „. 
Budyue l( 1>rzy pl. św . Duc h a zo taj<· 
p r1.crn iano wany na „T~atr Hzc ~z 1~0,:;po11· 

tej K rako wskiej'·. 

Riur o u sług- matryn1onialny<" h , ,B rono
wJ cc„, posz ukuj e c h <:tn)''C h z kręgów 
kr a kO\-VS kiej in tc ligenr j i twó rcze j . C:zlon
kowi c ,. Kuźnicy" n ic w y klu cze n i. D ys„ 
krec ja zape wniona. 

O kazja! Tca lr ~· z całej P o l>ki. k tóre 
nie po tra fią san1odzic lni e p rowa dz i ć do 
kurnentac ji s woj ej cł z i a łaloości. n1oga u- . 
zyskać fachową poradę pocl actrcsem: 
Cricot t, Kra.ków, u.J. Kanon jcza. 

Uwa ga kand y d aci do kon k u r.ów pia
nis t yczny ch? W y d a wni c t\'lO 1nuzycz·n c 
przy jmuj e przedpła ty na 5 ubskr y pcję 
p reludium , .1\ -<l u r Chopina w transl<ryp-

. c j i Sta ni sła wa Pr~ybysze wsldeao (w e r
sja : godz. 4.30 n a d r a nem). 

l\u tcn t )'czne k a mi e nie z basz\ y pozo
stałe j z otoczenia d worku Wodzic kich , w 
któr y ru zatr zy.mal sle Kościuszko w 
przedd ziei1 złożenia p rz ysiei:i s p r zeda-n1 . 
Najc h ęt niej powracaj~ ccn1u z za gra nicy 
- J.K. F ede rowicz. 

Już c zas· po1n yśl c(: o przyszł y 1n karna
wale ? Bale . za ba "'·y. w ieczorki tane cz n e 
fac Jrowo or~anizu je '"' don1ac h otwar t ych, 
s p ec j a li styrz n a firtn a n ~ l ug ro zr yw ko
w ych „ Wodzirej' ' F. Fałka i J . S t uh ra. 

Swi e t n j e prosper ująca od ponad 150 lat 
1<.ra ltowslca ~ p ółd i i cłnia P racy .. S luon1-
nośe' po leca wyb itn yn1 osobis tościom 
S\\"Ojc usłu gi p rz y o r ganizo wani u pogrz~
bo w lub j u b il e u szy. Wysy łam .v za 7,aJi. 
czen ic n1 p ocztowy n1 fo ld e r '.l o b c h od ów 
ltu czci Konra d a S\v,.i n a r skicgo. 

TEATR NA TARGÓWKU 
03-536 Warszawa, ul. Kołowa 20 
Dyrektor Teatru JA~ KRZYŻANOWSKI 
Telefony: ce~trala: 19 50 51-2 dyrektor: 19 34 28 
rezerwacja biletów: 19 89 76 lub 19 50 51-2 wewn . 17 
Dojazd autobusami: 160, 460, 162, 462, 169, 490, M . 

Teatr ma aktualnie w swoim repertuorze: Romana Brandsta et 
tera „Ja jestem Żyd z „Wesela"; Janu sza Korc~aka „Król Ma 
ciuś Pierwszy", Aleksandra Gelmana „Sami ze -wszystkimi''. Ber
tolta . Brechta „R~zmowy uchodźców", Agnieszki Osieckiej „Ło 
trzyce", Stanisława Ignacego Witkiewicza „Jan Maciej ,Karol 
Wścieklica" oraz inne pozycje dla dorosłych i młodych widzów. 

Oprac. garf. programu: Mirosław Makharek. Druk, .PZGra.t. M r, r szalk.ow>k<' 3/5 ·1.a.n. GOJ l'-3 


