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W nie tak dawnej je'>zcze prze
szlości prasa krakowska nie szczę~ 
dziła słów krytyki Teatrowi im .r. 
Słowack iego. Mfnt'iło s!~ wtedy o 
niepokoją.cym 'impasie twórczym~ 
którego przyczyn poszttk iwmw i 
w doborze repertuant i w czę
stych f l1lktuacjach ·obsady aktor
skiej i w 'nieporozumieniach artY-

~-~y~~. ~ Wydaje sie, że okres 
te1i pierwsz~s&WF"-K~k'uw~ 
zostawita już. szci'ę<;liwie- poza 

·sobą. 
Opinię tę popierają ważkie do

wody w postaci ostatnich w11da.· . 
, rze·ń na tej scenie. Żywe są jesz.:. 

cze wspom n i eni a o świetnym spe· 
ktaklu ,,Wyzwo l enia". które, na
leży sqdz;ić, stanow ~ lo punkt 
zwrotny w~ najno"tJJszych dziejach 
teatru. Przedstawienie to odtilo 
się głośnym echem w calym ~e~ 
prz esady kraju, a w i eiu .pou:.a.ż
nych . krytyków uznało je za naj· 
ieps.ze w ub iegłym sezonie tea
tralnyrn. Obecn ie możemy z prz1r · 
'jem no$ciq do.rzucić nocvy argu
ment na 'd owód, że Teatr im. Sło· 
_wackiego pod " kierownictvie-rii · 
Bronisfri:tva DąbrC9wsk ~ego odzy
sku.ie właściwe mu mi.e jsce w ży
ciu· t'eat ralnym Krako1..vn i Poi!łki. 

Przed k il ku dniami odbyla się 
premierQ. sztuki szwaJcarsk ~.ego 
dramaturga Diirrenmalta „Wizyta 
starszej pą_ni". N i e miejsce tu na 
wnikliwszą ocenę tego spekta.kl11, 
możn:i. jednak imialo powiedzieć, 
że stanow i ono nowe ?Vydarzeni e 
teat ralne Krakowa. Jest to zaslti
gą za-równo L idii ZamJ~ow, 1ttór-q 
p o k il ku lata.eh n \eobeenosci po
noumie witamy w Krak'.Jwie, sce
n ografa, jak całego zesp<Jlu aktor-_ 
ski.ego. 

O Krakowie teatraln1:m staje , 
s i ę znów g'łośno w Polke: nagro
da J cryty_ki teatralnej Skuszarrki . i 
Krasowskiego, „Wyzwoler'.-ie", 
przedstawienie sztuki Mont!-.er
ianr:J,a, wreszcie „Wizyta sti:irs.zej 
pani". Mamy nadzieję ze sprait~O
zdawcy teatralni będą rnieLi coraz 
częściej sposobność _wyrażać swe · 
sądy · W życziiw-ym nastrO]U, ktÓ"'- 
ry najlepiej · usposabia . do ·pracy 
- i krytyk,ów i krytykowanych. 


