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Z wyst~l!ów Teatru Skuszanld 

Sen srebrny Salomei 
S 

EN tre-..ny -. ... naal" WJ•ta
wiJa SkUSzaDIUł jts.-ze U 
... arcle aedDD 1911/10. Jlłla· 

'' no wówpu sporo o tym 
przedltawtenlu. l wyj .. tkowo zro
$lłe, uznaj._c je za najcłel<awsz'l 
Wł'4anłlnle nleclekawte raeaej 
...-•l•laMePJO l)& .._...,ch IJ:e
Ueh .. Ilu Slowacklue. 1 ptuoe 
masz~tle. 'Siruazmka ulerv•sza (po 
Scblllerze) w naszym teatrze od
ciel& Ile lłiS JM.tc 911Jl-&IIJ • pru
waiate bflliUJlU&nej l teratury O 
tYlD dra11UU.'Ie .,mlaltrnno-hłato
rycan)'lP", wydobywajĄc Jeco nur& 
prawdziwy: historyczny, .,.,:r;yszczl& 
J._c 10 z jegq miltycznyrh prze
alaae)l t bardaleJ jeaz:e;~:e mlstycz
nyeb narojll komentltorów. Z'.ł 

..... " -•II.U4leJ pi'Mm4lrlJ 
lilowar.-l • łllll«łązlłf, . li..,_ 
w*kl-irontsła. Slo'wackl-pot~ 
mbta. ale równleł - chor. w tym 
w-14'1\Jt ~~* to pili AAJwat. 
nłeJsze - Slowarkl-poeta. Okazało 
al,, te ten rza•OINł mt.tya.:ny ,.ro• 
!JMIN ~lsłOTł'~Y" Je•& W IW~J 
łiJtocle drapldnym dtamatem rea
Jietynn~... J.eał plerwiZĄ w nati&8J 
llterll&lo\łJII ro>:prawĄ z JClnĄ f-'· 
11~w mitologiĄ zarówno bUntów 
ukrałlhklcco dlloD•wa ~ t 1 
apologią szlachetczyzny, te · Jest 
ostrym komP.ntarzem Ironicznym l 
do .,..,. .. '!'allh!ttfta" 1 d? pMnleJ
,ze•fł 1114nllle'IV~IL lE .,o,nlem ł 
miłiCZ4rn". Tak odczytał l poll:tzal 
,.seo ~r,ebrny SaiCJmel" na wJele 
Jat prze4 ~kuszanlr.'l - Schiller na 
rwowaldaJ acenle, Skua:uonka ,a· 
Hla jelllnak j"acae dęlaj w .l:tvlllo· 
byaJu ra•llamu l l rOilit 4ra.. .:Oa&u, 
w wyeka,onewanlu 111ro ltiatftł'ł'ct· 
Jli!J węntwy, w ~yaz:czel\łłl I'Cł z 
mlstyCZAych nalt»t9W 'IIWlilnncli;Y· 
zny. w które obrastał pnez wiek 
cały E lntplracjl 11aDDt'cll k .. 
mentatorów. 

'fl'lkę ll~lł ... ,nle .r ..... ., 
alldllollt' ••• wlllltllec! łac 011eJ ~ 
cltyba tlj( jak znakomitĄ ace!łę1 w 
IUóraj •• Nnowle ulaclltl" i · ot~ 
tzc:~:onvml azablarnl o"r•~J" s~ 
jak w lalj(owej azopce w tall• po. 
Joneza1 właśnie szopk-o a lronl
c•r~le, bo wla4nle tell tleJapkowy 
nnaJ ze skojarzanlaiQ dwóeh p•r -
kiedy nie obe!!chla jeazcn 'krew 
pemordowanych. kiedy p;dzleś tam 
W poblltU dworu PIORĄ ji!IZO:Ził od· 
cięte ręce ))untowRJila s,.naalJI, po 
bla; l!ńskteJ, kabotyńakleJ acenje 
.,kajania alę" Re1łmentarz11 - Jde
IIIY tlln wlajnle flnal Jn& u l!ło
warkle;o aamt1 wlllaPie łł'olll' l 
okrutną drwłą._. 

q 11o~ual ,,Sen are,rny ,.,., 
nMl""l, Dlłał tylko to jedpo, .Jto 
dpe \adaPe przedstlwłnle • za
JĄłbY. nim jedną z c.zolowych po
II)'CJI we współczesnym nuzym 
teatrze l w biltorU natzej aceny, 

STJ:I'AN POLAMICA 

"l l!lowackl - .. s~n 1r11hmy ••
Jomel". Re:l:yaerla K. Skuazank1, 
u•011•alla 11. Garllekl.,.o, mu• 
EYka J. Boka. Gołclnp' wyat~py 
'l'eatru Ludowel(o z Now•.ł Huty w 
Talłrlle Polsklm w Wanaawte. 

Wykonawcy przeezy&all ~~ 9 ao
llla wiele zaslutonycll pOcllW&I l 
mnania, uezaJólnle uakcnnl.a ". 
rówqlet t w dwó~h pqJCM~łfl;t'C:b 
przectstawlenlach, pokazanych o
atatalo w WarszawJe - ANNA W• 
l'O&LA WilKA. " Nil Kaldaiczl"• 
FRANCISZEK PIE~KA J•ko Re· 
glmentar:z, RYSZAJU) KOTAS gra
j._cy Semenkę. TrzeJia by Je tll ra~ 
J•az•e lE l&tylllallcrj• J10Wt6r:a5'c!. 
My~lę, .. &d"by T-.tr LUdOWY w 
J.lolqwej ~. lUffY Ił• lllłiiOII\-o 
CUDł• łW)'ł~ . ""'"w :w wartp-1'---------· 


