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P rawdą T?ie podlegającą cl1yba 
dyskus1i. byłoby to, Ż.! scena 
Teatru im. Słowackiego ma 
na3trwalszą i najpiękniejszą w 
krn1u. tr0;dycję. Czy można sic: 

zatem dzitcić, ze 75-lecie murów że 
jubil~uszowy obchód wzruszał, / to 
ludzi młodszych także ... młodszych., · 
my.ślę, ode mnie. I ludzi mniei 
zu:iązanych z Krakowem odc 
rtinfe. '\.V czasie wcale nie nudnej a
~aa.ema przypomniano u:iel,e spraw 
i 

1
wiele tekstow. Odczytano •ta przy

k..ad mo1.cę pie.rwszego dy1 lktora, 
Tade1:"sza Pawlikowskiego: , .... wie
my, ze w naszych rękach spoczywa 
c::ąstka siły i honoru naszego spo- • 
leczeństwa". O, to pewne, scena ta 
dobrze się przysłużyła spolecze1'i
stwu i kulturze nie tylko miasta. 
Adam. Asnyk napisał na otwarcie 
teatru specjaLny wiersz; pnypom
ntala go nam Aiicja Matusialdwna. 
Czy można bez wzruszenia słuchać 
st;of Wyspiańskiego: „Teatr mój 
widzę ogromny", gdy padajq ;:e sce
ny, o której myślał Poeta pisząc 
i widząc swoje „Wyzwolenie"? 

Wieczorem dano premierę „We.,e
la" w reżyserii Lidii Zamkow. Na
piszą o. ~rzedstawieniu krytycy za
wodo~.ci t na pewno niejeden z nic1t 
nazwie spektakl kontrowerstl)nym. 
Wspo~inalem. już, że krytycy o
gromnie lubią ten pr:umiotnik. 
Proszę bardzo, niech sobie 11.azywa
n rzeczy, jak im się podoba. Dla 
mnie Wyspiański istnieje tu- tak 
właśnie, jak go rozumiem a rozu
miem. coraz lepiej, że nie pisał nig
du niczego dla pokrzepienia serc. 
Nie zgadzali się z Sienkiewiczem -
o, już Zeromski z pewnością był mu 
bU.ższ_u! Zwłaszcza wtedy, gdy mó
wił, ze t r z e b a r o z r y w a ć 
r a n y. Tak, nic z sienkie1viczow
skiej ł a s k a w o ś c i nie zau
u·aż'l!łem ani w tej oto - lctórej z 
kolet! · - krakowskiej premierze 
„WeseLa", ani też w całej twórczości 
Wyspiańskiego, A przestudwwalcm 
ją ostatnio gruntownie. 

Ale widzę, że moich koresponden
tów interesuje bardzo, „jak gra.?ą 
aktorzy, ci nowi krakowscy, z któ-

rych p. Greń tak często bywa nie
zadowolony". Przyznaję, że z p. Gre
niem me. 3est łatwo, choć ogromnie 
to cywitizowany człowiek. Mnie 
aktorzy w „Weselu" - ci młodzi 
krakowscy - podobali się. Oczywiś
cie, gdybym pisał recenzję wyróż
niłbym icielu, innych może i zganił. 
Ale w felietonie wymienię tylko 
Arkadiusza Bazaka w świetnej roli 
Dziennikarza, i jako Poetę Leszka 
Herdegena - no jemu latwie; bo 
sam 3est poetą _: i Teresę Bud.;isz
K~zyzanowską, która grała Rachelę. 
Widziałem w ciągu czterdziesfo 
pięciu lat - tak długo ch(jdzę do 
teatru - wszystkie niemal najiep
sze wykonania tej roli, ale Rachel 
w przedstawieniu Lidii Zamkow 
u:yda3e mi się najbardziej i1tteresu
jąca, najgłębiej przemyślana, w 
czym naturalnie zasługa również 
koncepcji reżyserskie3. 
Wróćmy jednak do teatru i osobi

stych rac;hunków do biurka i re
dakcyjne3 poczty: ile to przywiąza
nia mają nasi ludzie do tei wlaśnie 
sztuki i jak ciagle żywa jest gene
za i legenda bohaterów dramatu. 
1-'isze do nas dr Wladyslaw Miernik 
z Kudowy-Zdroju, tnformujr:c, ze 
przez kilka pierwszych lat vowojen
nych pracowal tam dr Hcnr).lk Sin
ger, pu!k. lek. „Był on wnukiem 
karczmarza z Bronowic. a 1ego ciot
ka, Rachel z „Wesela" W11spia1iskie
po, odwiedzała go kilkakrotnie w 
.Kudowill". Doktor Singer umarł 
wkrótce po przeniesieniu się z Ku
dowy do Krakowa. List swó; tak 
kończy nasz korespondent: „W pa
mięci otoczenia pozostal jako '.')rze
mily lekarz o dużej wiedz11. kultu-
1'Ze osobistej i niemniejszym poczu
ciu humoru, interesujący sie litera
turą i żartobliwie podkreślający 
swoje, choć pośrednie, powiązania 
rodzinne z twórczościa Wyspiań
skiego". Korz11stam z okazji żehy 
podziękować dr Mielnikowi i za 
wiadomość tę i za dobre slou'a pod 
adresem naszej redakcji. 
Nawiążę teraz do starej tradycji 

, Czasu" - 1'oć fel;eto't mói rl,re 
być zarazem kroniką miasta ...:_ i po

' 

wiem, że na jubileuszowym przed
stawieniu jedna z wnuczek poety i 
prawnuczka wystąpiły w lurtowycl\ 
krakowskich strojach i doskonale w 
nich w11gLqdaly. Zręcznie i licznie 
działający fotografowie uwiecznili 
moment, · kiedy to minister ,Motyka, 
pięknie i atlet11cznie zbudowany, 
chwyta lekko i unosi w górę niemal 
baletowa obie panienki. Szkoda że 
nasze pismo druku3e się na tak li
chym papierze ... Dodam, że minister 
był w czasie premiery w stroju też 
ładnym, acz konwencjonaln11m. 

Na koniec kilka słów o ksi.qżce 
której fragmenty można by potrak~ 
tować 3ako aneks do krakowskich 
uroczystości: Mam na myśLi biogra
fię Kazimierza Tetmajera pióra 
Krystyny Jablońskie3. Poetą' w „We
selu" przywykliśmy łączyć z na
zwiskiem autora „Zawiszy Czarnego". 
Wyobraźnia lubi takie podpórki i 
rekonstrukcie. Nic w tym zlepo, 
byle zjawisko pozostawić w okreś'!,o
nych oranicach. Wyspiań.•ki. biorąc 
wzór z rzeczywistości, da pierwszeii
stwo nawet nie fantazji. lecz cicż
kięj pracy um11slowej w l a s n e J. 

By! okres, kiedy TetmaiP.r, świP.t
ny liryk, drażni! sent11men.talnie i 
nenrotycznie wielki krąg mlod11ch 
kobiet. Wrażliwych tak, jak musia!a 
być w swej młodości wrażliwa pan
na Singer ... Wszystko to trwalo bar
dzo krótko. Ksiażka biopraficzna 
Krystyny Jabłońskiej to przejmu
jące w swej prawdzie dzieło o lo
sach pisarza dręczonego niem'!! 
przez cale życie własną, dramatycz-
11ie trud11.ą psychologią. Człowieka 
skłonnego do ciągłych uraz. chorob
liwie ambitnego, miotającego się 
wśród zmiennyah okoliczności życia 
i wreszcie pokonanego przez prze-
1.clekle cierpienie psychiczne Kied11~ 
takie . cierpienie aficjaLna medycy
na określa/n. z literackim smutkiem: 
meiancholia. 

Nie, nie uda mi sie. tak jak b11ć 
może innym. widzom tPatralnym. zo
baczyć w Poecie z „Wesela" Kazi
mierza Przerwy-Tetmajera. Widy
wałem go ż y w e g o często na 
Krakowskim Przedmieściu i tak ju± 
go będę pamiętał: starca w ostatecz
nym .•mvtku. Z tym w dodatku uro
jeniem, że go „wszyscy" chen otruć. 
Nic można go bylo namówi~. by w 
b.arze na Trębackiej w1mil prz1mie
stoną przez kelnera herbatę. Nie -
czeka na wrzątek, potem o.•trożnre 
z jedne? kieszeni wyjmuje zawinict
ko z cukrr>m, z druoiej s11che listki 
herbat11. Wsypie je dn szkla11ki i be
dzie milrznl przez godzinę. przez ta
ta, ai: do śmierci. 
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