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Spokojny Kraków jest od pewnego crz.asu 
widownią cichego dramatu, dla którego sło
wo „skandal" n.ie byłoby słowem 1Z:byt moc
nym. Jest to dramat cichy, jeden z tych, oo 
to nara.stają pow"Oli i tramąc w ukryciu lu.dz.
kie siły wplątanych weń postoo!, kończą się 
nieraz detonacją złych mocy, jakie w niich 
drzemi11 od dawna. Mówi się wówczas: ilkan
dal. Kochamy skandale wśród naszych przy
jaciół i krewnych, ale nawet dla szyderców 
istnieją wartości godne opieki i ochrony przed 
złą sławą. Dlatego ubolewamy z głębi serca, · 
że przedmiotem naszej troski jest w dzisiej
szym wypadku krakowski teatr TURu, które
go dokonania i dzieje budzą obawy, czy scena 
ta, przezna<:Wna dla oświecenia najszerszych 
warstw ludności, nie padnie po ostatniej pre
mierze ofiarą zemsty publicznej. „Muzyka na 
ulicy", która rozbrzmiewa z desek scenicz
nych' przy ul . . św. Jana, ma wszelkie cechy 
owej detonacji, wybuchu, wylewu najgorszych 
pierwiastków, jakie nurtowały ten teatr za.
pewne od początku jeiro l.l.'ltnienia. 

Dlaczego? Wła.mie o to pytałny. Słowa po
wyższe nie wynikają z czego innego, jak tylko 
z niemożności zrorEUmiend.a spadkowej linii 
oozi-Omu jedynej soenY, TURu, którą . dyspo~ 

nuje Kraków. Teatr ten ma wsrelkie dane, 
aby rozwijać pożyteczną działalność: posiada. 
do.iiikonałe warunki lo:kalowe i młody, wolny 
z~ól pełen najlepszego zapału. Dlaczego 
więc po zrozumiałych i dopusrz.czalnych po
czątkach, jaką była premiera „Lata w No-~ 
bant", a nawet „Kresu wędrówki", obserwu
jemy na soonie TURu zastraszające objawy 
niżu artySlty=ego, o czym świadczą ootatnie 
przedstawienia: „0!>1:rożnie, świeżo malowa
ne" i o{lłakana, żało. na „Muzyka na ulicy"? 
Kto w teatrze TURu reprezentuje TUR, a ko
mu zależy; aby gusty artystyczne publiczności 
krakowskiej padały ofiarą najbardziiej pła
skich i jałowych utworów, jakie kiedykolwiek 
wymyśliła ludzka wyobraźnia? Z premiery 
„Muzyki na ulicy" wynosi się wrażenie, iż 

przedstawiciel TURu w Teatrze Kameralnym 
został fizycznie obezwładniony i pozbawiony 
prawa głosu przez jakiegoś wroga nr 1 pod
wawelskiego grodu i okolic. To pospolite, UPQ

karzająae smak wid21a niemieckie szt\l<:zydło 

było grane w Krakowie w roku 1939 przez 
siewców k),lltUry Tr.teciej Rzeszy, niebawem 
po \.eh wkroczeniu do miasta i oddaniu teatru 
im. Słowackiego w ręce niemieckiej trupy. 
TUR wz.nawia więc piQk.n.e tradycje . -


