
GLARZA• tna :ridi Ka.ta.rzym Tilt"le
cka. Wojciech Siedleckd oraa Renata 
Husarek). 1».zwala na prz.ypomnienie 
ierun7 teeo \litworu Bolesława Le
imiana. Nieporozumienia bowiem, któ
re 111 lat temu zaczął wyjaśniać Ro
man Zimand, trwają nadal. Przypo
mnijmy zatem, it „Pr.z;ygo<ly" napisał 
Leśmian na zamówienie znanego war-
1zawa'kiego wydawcy Jakuba Mortko
wicza. te J)OWIStały one w 1912, że wy
drukowane zo~tały w 1913 i ż.e - co 
najciekawS7A - napisał je Leśmian w 
Par~ jednocześnie z „Klechdańii se
zamowymi" i . .Kle-chdaani polskimi". 
W~cie pamię:tać należy - jak do
wodzi Zimand - „że człowiek, który 
pisał «Klechdy sezamowe», był litera
tem. k.tóry pracują.c nad wspomnianą 
ksiąi!ką. szy!kował do diI"UJku swój pier
wszy tomilk: wierszy". 

•, 
Zestawiany C7.ęsto z Dickensem Wil

liam Makepeace Thackeray, autor na 
W!Skroś realistycznych i nicujących spo
łeczeństwo oowieści („Targowlisko próż
rwści", „Dzieje Pendennisa" czy „Ro
dzina Newcome'ów"), urodził się 18 
lipca 1811 w Kalkucie jako syn bry
tyjskiego urzędnika skarbowego. Stu
dia. podróże. konieC7J!lość zarobkowa
nia. a także zamiłowanie do światowe
go i kosztownego życia towarzyskiego. 
to wszystko przy osamotnieniu wysła
nego na Wyspy sieroty przeniknie je
go pootawę pisarską i temperament 
twór<:zy. ~cmie Thackerny od o
powiadań i satyr publikowąnych na 

łamach prasy. Te felliettmy, p{dniej 
komvonoiwa.ne w książki, wprowadq 
cały szaoeg fikcyjnych postaci: ,,nie
bieskich ptalków" i mydł!ków a; "wieł· 
kiego świata", a; kltórych najgłośniejs;ua 
personą jest niewątpMwie Bariry Lyn
don. Wymienione powieści, !ct&'e przy
niosły mu sławę i U2'lllanie, podejamtją 
się zadania trwdniejszego: zestawienia 
obra:ziu panorami<:21I1ego tych warstw 
społeczeństwa, które dotychczas dzien
nikarsko szkicował. WresT..Cie tematy 
historyczne. j~ w przypadk.u „The 
Bistory of HeilIY Esmond". J)OIZWaila
jące mu wejść głębiej w jego ulubio
ny wiek XVIII. W 1855 napisał cie
szącą się do dziś wielką popularnością 
baśń dla młodzieży „PIERSCIEŃ I KO
ZA", którą w Polsce wydano p0 raz 
pierwszy w 1913. Adaptacja scenicma 
Hanrisa Deansa. którą na bydgoską 
scene Teatru Polskiego wprowadził 
Wiesłaiw Rudziki; przypomina o uro
kaieh baśnii wakomiitego pLsarza. 

• 
MUJSicalu wyczekują nie tylko &

rośli. Tadeusz Klimowski ze szczeciń
skiej telewizji zaraził tym ooanysłem 
dwó.ch muzyków Gu.stawa Bloka i Bru
nona Gościniaka. I w ten sposób naro
dził sie w szczecińskim Teatrze Pol
skim musical dla dzieci w trzech ak
tach „ZA SIEDMIOMA STRUNAMI" 
(na zdi Bohdan A Janiszewski), o któ
rego genezie tak opowiedział swym 
odbiorcom a.urtor: 

„Srebrnym kluczem wiolinowym 
otworzyli bracia DO-MI-SOL drzwi w 

ł<:lanle. Bo drtZWI do tej Musycm9' 
Krainy są w każdej ścianie, w katdym 
drzewie, w każdym pagór>ku. Była to 
wspaniała wycieezka. O tym, co w Ka• 
!afonii zobaczyłem, staram się plaa~ 
od lat. Spróbujcie i Wy udać się do 
Kalafonii. To nie jest wcale takie 
trudne. Tirz.eba się tylko postarać o 
klucz. Wiolinowy". 

Mim<> że to wymianie ni• napawa 
optymmnem, spróbować warto, kiedy 
zahaczymy o Szczecin. A nut„. 
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