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A co mógł niby innego zrobić, kiedy mu widma gospodarują w kuchni? Wiedząc, iż akcja 

Białych Walców odbywa się w Ciechocinku, mieście tężni solankowych, gdzie wypijają 

ostatnie nadzieje z wód chlorkowo-sodowych, bromkowych, jodkowych, żelazistych, 

borowych etc... Myślałem, że będzie to rzecz o przemijaniu, ciechociński Tomasz Mann.

Tymczasem niewiele z tego. To przede wszystkim opowieść o zagubieniu i uwikłaniu w 

świecie, który nas przegania, przygnębia i przytłacza, tak że nawet mistrz Serafin nie zdoła 

go dogonić.

Czytałem maszynopis Białych Walców jeszcze i piąty raz. Zobaczyłem twarz faceta, 

który mógłby się wygrzewać na Malediwach, ale wolał spotkać mistrza Serafina w 

Ciechocinku. Nie, nie będę kadził. Kiedy ktoś czyta książkę pięć razy, to może jest coś 

na rzeczy. Może warto spróbować? Ja na pewno nie pożałowałem.

           Jakże zazdroszczę tym wszystkim, którzy upijają 
się kilkoma kieliszkami, ciężko znoszą wszelkie 
alkoholowe nadużycia, chorują, głowa pęka od bólu, myśl 
o drinku wywołuje nudności, drżenie rąk nie pozwala 
zamieszać porannej herbaty lub donieść do ust łyżkę z 
łagodzącą objawy kaca zupą. Jakże zazdroszczę im tak 
zwanej słabej głowy, bo przecież nie muszą przerabiać tych litrów jakie obdarzeni wysoką 
tolerancją na procenty przetworzyć muszą. Ci ostatni, pseudokozacy co to nie jedną imprezę 
zamykali gdy reszta biesiadników leżała dawno pod stołem, ci którym język się nie plącze a 
nogi niosą niezawodnie, ci nawet na urwanym filmie funkcjonujący bez zarzutu, zatem nie 
przynoszący wstydu rodzinie biorą udział w pięknych zmaganiach biesiadnych, których 
nigdy nie wygrają, bo jak powiedział pewien mędrzec: z wódą jeszcze nikt nie wygrał, 
chociaż wojna jest cudna. Pobudka, brak syndromu drugiego dnia, więc bach i już dzień 
zapowiada się świetnie, koledzy czekają na króla humoru, świat barów wabi na okrągło, 
kasa z kieszenieni chętnie wypływa, bo jest. Jej zarabianie wspomagane banieczką także 
robi się łatwiejsze i jakby bardziej kolorowe. Powyższe wrażenia opisuję na podstawie 
własnych doświadczeń, bo należę do grupy tych z mocnym łbem. To znaczy należałem. 
Postanowiłem bowiem na rok rozstać się z czarodziejskimi napojami i zobaczyć jak 
wygląda rzeczywistość pozbawiona dopingu, rzeczywistość herbaciana, jakiej od lat          
w dłuższym wymiarze nie zaznałem. Kolegów od zwisowego stolika nie porzucam boże 
broń, toasty będę jedynie wznosił innymi cieczami, nie wypowiem ani jednej pouczającej 
sentencji na temat szkodliwości i.t.p. A za rok być może nawalę  się jednym kieliszkiem 
wiśniówki jak ci którym  zazdroszczę w pierwszym  zdaniu  tej  opowiastki.

Bez dopingu

     Jak byliśmy dziećmi to czekolada była słodsza. Takie myśli mnie nachodzą kiedy 
przyglądam się wspomnieniom o dawnych teatrach studenckich. Czasy były ciężkie, 
pewnie kasy nikt na tym nie zarabiał, ale podziwiać można entuzjazm, nowatorstwo, 
zaangażowanie. A teraz czym żyje młodzież? Obawiam się, że facebukiem, ale może 
po prostu jestem starym zrzędą.  AD
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                Czterech panów (czasem wtrąca się ta 

„piąta") przyjeżdża Tanimi Liniami Kolejowymi do 

Ciechocinka, spaceruje po mieście, a nawet wychodzi 

poza nie, do opłotków pobliskiego Raciążka. Gadają 

bez przerwy o wszystkim i o niczym.

Kiedyś powiedziałoby się, że pieprzą „o d... Maryny". 

Panowie są już w podeszłym wieku, bardziej więc 

zaprzątają ich chaotyczne wspomnienia, gastronomia, 

medyczne przypadła, sny i codzienna egzystencja.

Czytamy po raz pierwszy i wiemy już, że bohaterowie Nowickiego prawią czasem bzdury, 

odległe od nas o lata świetlne. Czytamy po raz drugi i niespodziewanie błyszczy nam gdzieś 

światełko ostrzegawcze. Coś nam się wydaje bliskie z tym, co wczoraj nagadaliśmy żonie, 

albo co deklarowały partie w naszym narodowym parlamencie.

Czytamy po raz trzeci i nagle okazuje się, że mistrz Serafin (najpierwszy z bohaterów 

Nowickiego) przekazuje nam w gruncie rzeczy rudymenty filozofii europejskiej. Właściwie 

wszystkie jego słowa, gdyby je ubrać w bardziej elegancką formę uniwersyteckiej 

nowomowy służyć by mogły za sentencje i złote myśli do przekazywania początkującym 

studentom.

Czytamy po raz czwarty i nie wiemy już, czy jesteśmy jeszcze świadomi rzeczywistości, czy 

już tak bardzo ogłupiali. A Jan Nowicki przygląda się nam z odległym  półuśmiechem.

 Jest tu dystans, kpina, ironia, ale przede wszystkim serdeczna empatia.

„Chociaż muszę przyznać, że nocą w moim mieszkaniu pojawia się cień, który wędruje po 

ścianie salonu, gasi mi światło nad łóżkiem, a potem znika w kuchni, skąd dochodzą odgłosy 

zmywania talerzy. Z początku myślałem, że to cień ulicznej lampy. Ale kto wie? Może to 

moja zmarła żona? Zawsze prosiła, żebym nie czytał po nocach i nie zostawiał brudnych 

talerzy w zlewozmywaku - wyznał skruszony docent, po czym zbielałymi wargami poprosił 

o następne pół kieliszeczka".

Ludwik Stomma

Wstęp do książki 

Jana Nowickiego „ Białe Walce ”

       Początki „Teatru 38” sięgają lat 1954-1955 i związane są z działalnością Zespołu 
Dramatycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.Wkrótce Zespół Dramatyczny UJ zmienił 
nazwę na Mały Teatr Akademicki. Kolejnym przedsięwzięciem programowym miał być 
program przygotowany w oparciu o teksty Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pod 
roboczym tytułem”Kolorowy Gałczyński (wg innych Kolorowi Gałczyńscy).
Na jedną z prób Irena Wollen, przyprowadziła studenta Akademii Sztuk Pięknych, 
Waldemara Krygiera. Zaoferowała mu współpracę w przygotowaniu
Scenografii, a w rezultacie Krygier stał się autorem scenografii, reżyserii i inscenizacji 
całości.
Waldemar Krygier „wychodził” u „ważnych” miasta  Krakowa pomieszczenia przy 
Rynku Gł. 8.
W krótkim  czasie powstał tu „Teatr 38”.
Okres największej świetności Teatru przypadał na lata 1959-1968 i był związany z 
działalnością między innymi takich osób jak: Waldemar Krygier, Andrzej Skupień, 
Helmut Kajzar, Jerzy Cnota, Jan Guntner.
W roku 1974 Teatr zawiesił swoją działalność, a następnie został reaktywowany
w roku 1979. Zamknięty w roku 1981 na okres  stanu wojennego,Teatr 38 wznowił 
działalność pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jego dyrektorem został Piotr Szczerski.
W 1998 Teatr 38 zostaje ponownie rozwiązany. Obecnie w pomieszczeniach Teatru 38 
istnieje sala dla VIP-ów restauracji „Pod Jaszczurami”.
Zainteresowanych dziejami Teatru 38 odsyłamy do prac Stanisława Dziedzica i Tadeusza 
Skoczka:
- „Teatr 38.Awangardowy Zespół Waldemara Krygiera”,
- ”Przygody z metacodziennością.Teatr 38 w latach1960-1972”,
- ”Teatr 38.Grupa Piotra Szczerskiego”.
Jednocześnie dziękujemy panom: Stanisławowi Dziedzicowi, Tadeuszowi Skoczkowi
 i Piotrowi Szczerskiemu, za pozwolenie na wykorzystanie materiałów pisanych, zdjęć, 
 i innych materiałów archiwalnych.
                                                                                                                                    
Redakcja „VaV”

 Teatr 38 - krótka historia

fot: B. Zimowski fot: B. Kucharek

Za zgodą wydawnictwa „ BELLONA ”
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PLAKATY TEATRU 38  

materiały archiwalne
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Poza ZVIS’em:

Alkoholicy - reż. Andrzej Skupień

Proces - reż. Piotr Szczerski
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Pokojówki - reż Waldemar Krygier

Król Edyp - reż. Helmut Kajzar

Mutacje - reż. Andrzej Skupień

    Oczywiście jest strasznie smutno, kiedy 
odchodzi  jeden  z  przyjaciół.
Co można więcej napisać? Że żyła? Kochała? 
Posiadała wspaniałe poczucie realistycznego 
humoru? To wszystko banały. Napisać, iż 
godnie przeżyła życie jest jeszcze większym 
banałem. Więc o czym mam napisać?               
O kobiecie, która kawiarence Vis a Vis 
dodawała niepotwarzalnego poczucia 
niesprawdzalnej rzeczywistości. Ale czy 
prawdziwej, nie mnie osądzać. Pisząc wprost 
po prostu była wśród nas. I bez Niej Zwis  
został  o wiele uboższy.
   O co? Niech każdy, który znał Panią Martę się nad tym zastanowi. A przede  wszystkim  
o ulotności własnego życia. Nawet  w  Zwisie.

                                                                                                       Roman Wysogląd

Pani Marta Filipska

Z kroniki żałobnej

Zdjęcia - archiwum

TEATR 38 - spektakle

Dnia 2 lipca 2014 r, 
w Piwnicy pod Baranami, 
odbyła się premiera sztuki 

„ Sexochińczyk ”, 
w reżyserii naszego kolegi 

Wiesława Wójcika
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Galeria Vis á Vis

Wojciechowskiego Wielcy pisarze polscy – wypisy na klase VII szkól powszechnych, które 
wydała Książnica – Atlas w 1929 roku w Warszawie. Od wieku XVI. do wieku XIX. 
Włącznie, wspaniałości - dla polskiego czytelnika potrawa szkolna, dla mnie świat na nowo 
odkrywany. Dodatkiem potrawy są ryciny. Ale najbardziej mnie ujął włożony do książki 
plakacik propagujący produkcje wydawnictwa dla mlodziezy p.t. NAJLEPSZY 
PRZYJACIEL. W środku plakacika – POKAZ RODZICOM! I poszczególne działy: ŚWIAT 
I ŻYCIE i „jeśli cię interesuje książka dobra, ciekawa, pożyteczna, aktualna i estetycznie 
wydana, pamiętaj, że znajdziesz ją przede wszystkim w BIBLIOTECE ISKIER oraz w 
biblioteczce geograficzno podróżniczej DOOKOŁA ZIEMI o ile przekroczyłes dwanaście 
lat życia, lub w BIBLIOTECE ISKIEREK jeśli nie osiagnąłes jeszcze tego wieku. Nazwiska 
autorów, które znajdziesz na odwrotnej stronie, mówią same za siebie.„ Nic dodać, nic ująć... 

Jacek Maiński - „ Barcelona Gaudiego ”

 1.Gałczyński 38 - reż.Waldemar Krygier, 9 przedstawień
 2.Wszyscy przeciw wszystkim - reż.Waldemar Krygier, 20 przedstawień
 3.Czekając na Godota - reż. Waldemar Krygier, 27 przedstawień
 4.Najkrótsze opowiadania Stanisława Dygata - reż.Waldemar Krygier, 10 przedstawień
 5.Końcówka i Akt bez słów - reż.Waldemar Krygier, 68 przedstawień/Kraków,Łódź,
    Poznań,Warszawa,Wrocław/
 6.Krzysztof Kolumb - reż.Waldemar Krygier, 22 przedstawienia
 7.Dziwna zabawa - reż.Waldemar Krygier, 17 przedstawień
 8.Serce jak obłok - reż.Waldemar Krygier, 32 przedstawienia
 9.Jubileusz - reż.Waldemar Krygier,grano 8 razy
10.Porady - reż.Waldemar Krygier, 22 przedstawienia
11.Ualu - reż.Waldemar Krygier, 17 przedstawień
12.Zmarnowane życie - reż.Waldemar Krygier, 53 przedstawienia
13.Ostatnia taśma Krappa - reż.Waldemar Krygier, grano 21 razy
14.Czekając na Godota - reż.Waldemar Krygier, premiera 26.03.1959
15.Romanca księżycowa - reż.Waldemar Krygier, 4 przedstawienia
16.Boska Komedia - reż.Waldemar Krygier, ilość przedstawień - 40
17.Nie-Boska Komedia - reż.Waldemar Krygier, ilość przedstawień 35
18.Profesor Taranne - reż.Waldemar Krygier, 36 przedstawień
19.Pokojówki - reż.Waldemar Krygier, 15 przedstawień
20.Rapsody - reż.Waldemar Krygier, 18 przedstawień
21.Samuel Zborowski - reż.Waldemar Krygier, 20 przedstawień
22.Spowiedz chuligana - reż.zbiorowa, 34 przedstawienia
23.Zejście aktora - reż.Andrzej Skupień, 17 przedstawień
24.Zielone rękawice - reż.Wanda Błońska, 21 przedstawień
25.Amadeusz -  reż.Andrzej Skupień, 45 przedstawień
26.Pod drzwiami - reż. zespół,11 przedstawień/Gdańsk, Zadar, Zagrzeb/
27.Mutacje - reż. Andrzej Skupień, 13 przedstawień
28.Płatonov - reż. Ryszard Kotys, 16 przedstawień
29.Listy do Mileny -  reż. Andrzej Skupień, 40 przedstawień/Kraków, Bralgen-RFN,
     Białystok, Łódż, Piła, Poznań, Toruń, Warszawa, Nowy Sącz/
30.Emigranci - reż. Andrzej Skupień, 7 przedstawień
31.Król Edyp - reż. Helmut Kajzer, 39 przedstawień
32.Stara baśń - reż. Mieczysław Święcicki, 68 przedstawień
33.Dwie przygody Lemuela Gulliwera -  reż. Stan Fedyszyn, 38 przedstawień
34.23 strony maszynopisu -  reż. Helmut Kajzer, 22 przedstawienia
35.Sonata widm -  reż. Jerzy Paszula, 13 przedstawień
36.Prolog - reż. Ewa Czuba oraz Sędziowie-reż. Helmut Kajzer, 12 przedstawień
37.Adagio polskie, reż. Andrzej Skupień, 10 przedstawień

      

 

Premiery  TEATRU 38

 
38.Moralność pani Dulskiej - reż. Helmut Kajzer, 29 przedstawień
39.Alkoholicy i  Świadkowie czyli nasza mała inscenizacja - reż. Andrzej Skupień,19    

przedstawień
40.Szalona lokomotywa - reż. Jan Guntner, 14 przedstawień

Monografia  Klubu Pod Jaszczurami
Stanisław Dziedzic, Tadeusz Skoczek
Kraków 1980
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Bohater naszych dni orzeł Arnold po powrocie z Południowej 
Afryki jest przykładem odwagi i męskości. Nie tylko, że 
odbudował gniazdo, ktore mu w maju rozwalił wicher, ale jak 
głoszą ornitolodzy, którzy go śledzą dniem i nocą, w nowym 
gnieździe orlica powiła mu dwoje orląt. Pogratulować tylko. 
Wakacje przynoszą to ze soba, ze również ludzie wylatują z 
gniazd  jak Arnold i czekają na lotniskach, żeby to sztuczne 
ptaki porozwozili ich po różnych częściach globu – bliżej i 
dalej, w zależnosci od możliwosci i gustu. Również coraz więcej cudzoziemców odwiedza 
Słowację, Czesi i Polacy wracają do Tatr latem i zimą i jeżeli są po stronie słowackiej, na 
pewno odwiedzą stronę polską, najczęściej Zakopane i na odwrót. Czesto się zdarza, ze 
Japończycy czy Koreańczycy szukają przepiękne miejsca mojej ojczyzny o których nieraz 
nie mają pojęcia sami Słowacy. Bardzo często sa odwiedzane miejsca, które są zapisane jako 
swiatowe dziedzictwo UNESCO. Jest z czego wybierać – przeszło dwadzieścia obiektów, w 
tym i całe miasta czy wioski. Polski turysta zna magiczne miasto - Banská Štiavnica, 
eldorado  średniowiecznego wydobywania metali, które do tej pory grają poważną rolę w 
swiecie – zlota, srebra i miedzi. Jako trzecie największe miasto Wegier (nie mylić ze 
współczesnymi Wegrami) była Štiavnica centrum wyższego wykształcenia. Tu Maria 
Tereza zalożyła pierwszą techniczną wyższą uczelnię na świecie. Tu prawie razem 
studiowali slowacki poeta Andrej Sládkovič i madziarski poeta Sandor Petofi (z 
pochodzemia Słowak  Alexander Petrovič). Polacy się również zapisali do nowoczesnych 
dziejów, kiedy przez lata odnawiali pamiątki miasta. Dalszym miastem jest Bardejov – 
gotycka perła Šariša, ale moimi ulubionymi trasami są Spiš ze swoimi perłami – Levoča, 
Kežmarok, Spiski zamek, Spišsska kapitula, Spisškie Podradie, Žehra, jak również 
drewniane kosciółki na wschodzie Słowacji – Hervartov, Ladomirova, Ruská Bystrá, 
Bodružala i dalsze, które sa częscią budowania kościółkow po stronie polskiej. Facynują nie 
tylko samotne kościółki, każdy inny ze swoją ciekawą historią, ale również ich osadzenie w 
naturze. Drewnianych kościółków mamy na Słowacji oczywiście więcej – na Orawie na 
przykład w Leštinách, artykularny kosciół z 1726 roku  w Hronseku kolo Banskiej Bystrycy 
i oczywiscie wspaniały Kosciół św. Trojicy w Kežmarku i wiele dalszych. Wspaniała wioska 
Vlkolinec niedaleko Ružomberka pełna tradycji i życia współczesnego. W zapisie UNESCO 
są równiez jaskinie. Na swiecie sa tylko trzy aragonitowe jaskinie, ktore można odwiedzić. 
Oprócz Meksyku i Argentyny jest na Slowacji Ochtinska aragonitová jaskyňa. Ale również 
dalsze są wyjątkowe: Domica, Gombasecká, Jasovská, Krásnohorská i Dobšinská ľadová 
jaskyňa. Unikalne podziemne wspaniałości. Na wschodzie Słowacji można odwiedzić 
Karpatské bukowe pralesy. Jednym z ostatnim zapisów jest wytwór ludzkich rąk (glowa 
naturalnie współpracowała też) – muzyczny instrument fujara. Trudno go opisać – trzeba 
posłuchać. 
W mojej bibliotece mam kilku polskich rarytasów. Jako witkacolog chwalę się pierwszym 
wydaniem z roku 1932 dzielska wspanialego Nikotyna alkohol kokaina peyotl morfina eter 
+ apendix. Niedawno  znalazłem bardzo interesujący podręcznik Konstantiego 

Ladislav Volko

Liścik z Bratysławy nr.4

41.Tragedia o Ryszardzie III - reż. Helmut Kajzer, 27 przedstawień
42.Dwunastu - reż. Jerzy Cnota, 5 przedstawień /Poznań,Katowice/
43.Kot i mysz - reż. Jan Guntner, 19 przedstawień
44.Żywot Łazika z Tormes-reż. Jerzy Cnota 72 przedstawienia
45.Księga Hioba - reż. Bogdan Hussakowski, 29 przedstawień
46.Osadnicy - Jan Guntner, 6 przedstawień
47.Skład - reż. Jerzy Schejbal, 16 przedstawień
48.I 1 I - reż. Jerzy Cnota,1 przedstawienie /festiwal Teatrów Studenckich Krajów    

Socjalistycznych w Lublinie.
49.Niejaki Piórko - reż. Jerzy Cnota,16 przedstawień 

50.Jonasz - reż.Bogdan Hussakowski
51.Koncert - reż.Antoni Szoska
52.Lot - reż. zespół
53.Babcia Adelcia na własnym pogrzebie - reż.Aleksander Bednarz
54.Protokół - reż.Zbigniew Jabłoński, 42 przedstawienia
55.Surrealiści - reż.Gabriel Zając
56.Niobe 43 - reż.Janusz Lenczowski
57.Zwierzenia Clowna - reż.Wojciech Jesionka
58.Ukrzyżowanie - reż. Zbigniew Jabłoński
59.Guślarze - reż. Jerzy Konieczny

60.Beckett - reż. Marek Pyś, Piotr Szczerski, 30 przedstawień
61.Nowe Wyzwolenie - reż. Marek Pyś, Piotr Szczerski, 10 przedstawień
62.Horyzonty - reż. Kazimierz Rey, 10 przedstawień
63.Urzeczony - reż. Krzysztof Guga, 10 przedstawień
64.Jazz i pantomima, 8 przedstawień
65.Proces - reż. Piotr Szczerski, 65 przedstawień
66.Hamlet - reż. Piotr Szczerski, 25 przedstawień
67.Wariacje pinterowskie - reż. Piotr Szczerski, 15 przedstawień
68.Kubuś Puchatek - reż. Piotr Szczerski, 40 przedstawień
79.Fragmenty dramatyczne Samuela Becketta - reż. Piotr Szczerski, 26 przedstawień
70.Audiencja - reż.Piotr Szczerski, 34 przedstawienia
71.Inne miejsca - reż. Piotr Szczerski, 10 przedstawień
72.Podniesienie kurtyny - reż. Piotr Szczerski, 5 przedstawień
73.Próby - reż. Piotr Szczerski, 30 przedstawień
74.Tutam - reż. Piotr Szczerski, 20 przedstawień
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                                                                                     atru  opartego na literaturze (stąd 

moje następne spektakle to „Ślepcy" Maeterlincka i „Teatr Zdegradowany" według 

„Końcówki" Samuela Becketta (premiery w 1976). Zawsze też przedkładałem 

umiejętności warsztatowe aktorów nad spontaniczną ekspresję płynącą „z duszy" (czyli: 

wypluć, wykrzyczeć i kolanami o podłogę).

Przy okazji zmieniliśmy nazwę teatru na „Fantastron", bo był to klub studencki przy AGH   

i tam dostaliśmy propozycję działania. Jednak coraz częściej spoglądałem w kierunku 

Teatru 38, w którym działały kabarety, różne grupy poszukujące, ale Teatru 38 jako takiego 

nie było. W końcu i mnie z moją grupą pozwolono tam działać, ale działacze zastrzegli: nie 

wolno reaktywować Teatru 38 (pewien działacz powiedział - cytuję: „po moim trupie 

Szczerski reaktywuje ten teatr").

Jednak rzeczywistość układała się inaczej. Mnie odpowiadała tradycja Teatru 38, polskie 

prapremiery Becketta, Ionesco, Adamowa, ludzie którzy ten teatr tworzyli - z „mitycznym 

potworem" Waldemarem Krygierem, reżyserami Bogdanem Hussakowskim i Helmutem 

Kajzarem. Równocześnie w tym czasie do naszego Teatru Fantastron wstąpił Marek Pyś - 

aktor dawnego 38 i on przeważył szalę. Teatr trzeba reaktywować! Był rok 1979 i zrodził się 

pomysł „Becketta" - spektaklu totalnego, granego w całym budynku teatralnym. Ja i Marek 

byliśmy przewodnikami po tym świecie, a do publiczności z każdego zakątka teatru 

dochodziły strzępy kilkunastu sztuk Becketta, granych symultanicznie w całym budynku. 

              Będąc studentem polonistyki UJ, napisałem sztukę o górnolotnie brzmiącym tytule 

„Z butami do nieba" - i to po to tylko, by ją natychmiast wystawić. Nie chciałem nikogo o nic 

prosić. Wtedy zresztą Teatr 38 został właśnie zamknięty, choć jeszcze zdążyłem zobaczyć 

jego ostatnie spektakle i byłem pod wrażeniem tego miejsca. Założyłem więc własną grupę 

teatralną „Judasz" i przytulił nas Pałac „Pod Baranami". Aktorami byli koledzy z roku, jak i 

ludzie z ulicy, czyli z naboru, który ogłosiłem. Jak to w teatrze studenckim, była to 

mieszanka piorunująca, gdyż każdy przychodził z innymi oczekiwaniami i dopracowanie 

wspólnego języka zajęło nam około roku.  W 1975 daliśmy jednak premierę tej mojej 

sztuki. Na marginesie, wracając do tamtego czasu, okazało się, że nie jesteśmy teatrem 

studenckim, bo nie pracujemy pod egidą Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, a 

to było warunkiem sine qua non - w innym wypadku bylibyśmy zaliczeni do grupy 

amatorskiej przy domu kultury. Więc łaskawy mecenat SZSP przyjął nas łaskawie pod 

swoje skrzydła i mogliśmy wziąć udział w „prawdziwym" festiwalu, START ' 75 w Opolu, 

dla teatrów debiutujących.

Flirt z SZSP trwał do stanu wojennego, gdzie już jako Teatr 38 zostaliśmy zaplombowani   

w sensie dosłownym (plomby na drzwiach, zakaz wstępu do teatru). W nurcie studenckim 

jednak czuliśmy się obco, miałem zawsze skłonność do   te

Piotr Szczerski

Zabawa czy pasja?

oddziałów i włączenia ich żołnierzy do austriackiego wojska tzw. Landsturmu. Aby temu 
zapobiec, natychmiastowe działania podjął Juliusz Leo prezydent Krakowa jako Prezes 
Koła Polskiego w Wiedniu, uzyskując zgodę C.K. Monarchii na utworzenie Legionów 
Polskich pod nadzorem Naczelnego Komitetu Narodowego. Został on powołany 
16.08.1914r. w sali posiedzeń krakowskiego magistratu. NKN reprezentował wszystkie 
ważne siły polityczne Galicji, a jego pierwszym  Prezesem został Juliusz Leo, natomiast na 
Szefa Departamentu Wojskowego  powołano Władysława Sikorskiego. Niezwłocznie NKN 
zdecydował o formowaniu Legionów Polskich. Już 4 września na Błoniach, żołnierze 2. 
pułku piechoty i 2. szwadronu ułanów złożyli przysięgę. Wprawdzie rota zawierała 
wierność cesarzowi, co nie spotkało się z przychylnością legionistów, jednak Juliusz Leo 
zachęcił ich swoim przemówieniem mówiąc m.in. „Z Wami honor, z Wami przyszłość 
narodu, z Wami Wolna Polska! Przysięgnijcie! Walczcie i zwyciężajcie!”. Ostatecznie 
Legiony Polskie tworzyły 3 Brygady, które walczyły z armią rosyjską m.in. na 
Lubelszczyźnie, w bitwie broniącej twierdzę Kraków, na Podhalu i Beskidach , w Karpatach 
Wschodnich, na Węgrzech i Wołyniu.  We wrześniu 1916r. po złożeniu dymisji przez 
Piłsudskiego,  przeformowano je w Polski Korpus Posiłkowy, a 10.04.1917r. w Polską Siłę 
Zbrojną, jednak większość żołnierzy I i III Brygady odmówiła złożenia przysięgi na 
wierność cesarzom, za co zostali internowani, natomiast II Brygada jako Polski Korpus 
Posiłkowy pod dowództwem J. Hallera istniała do pokoju brzeskiego w 1918r. 
Aby pozyskać fundusze na potrzeby Legionów, Naczelny Komitet Narodowy ufundował 
zaprojektowaną przez znanego architekta Franciszka Mączyńskiego, Kolumnę do wbijania 
gwoździ – datków, powołując w tym celu Komitet „Kolumny Legionów”. Stanęła ona na 
Rynku Głównym przed Kościołem Mariackim, 16.08.1915r. w rocznicę powołania NKN, a 
przedstawia ją pocztówka z obrazem Stanisława Tondosa. Kolumnę zlikwidowano 
15.10.1917r. uchwałą jej Komitetu, pozyskując dzięki niej znaczną sumę 115 tys. koron. 

Jak przewidywał Komendant Piłsudski, nie tylko kadra 
dowódcza, ale i szeregowi legioniści budowali zręby 
Niepodległej Polski , a jako doświadczeni żołnierze bronili 
jej w wojnie z bolszewikami. Skromnym przykładem niech 
będzie ojciec znanego nam fotografa Bogdana 
Zimowskiego, Jan Zimowski. Jako kilkunastoletni skaut 
zgłosił się 16 sierpnia 1914 r. do tworzonej II Brygady 
Legionów, walcząc w Karpatach. W 1915 r. został 
przeniesiony do kawalerii sztabowej Legionów, z którą 
przeszedł cały szlak bojowy przez Kielecczyznę, 
Lubelszczyznę i Wołyń. W listopadzie 1918 r. rozbrajał 
Niemców w Warszawie. Już w 1918 r. uczestniczył w 
organizowaniu sądownictwa i prokuratury wojskowej, a 
następnie w wojnie z Rosją Radziecką. W październiku 
1921 r. będąc już oficerem, złożył prośbę o przeniesienie do 
rezerwy, podejmując studia prawnicze i ekonomiczne. 
Pracował na  stanowisku profesora Szkoły Handlowej w 
Krakowie, a potem w sądownictwie. Pasjonował się 

fotografią, dokumentując m.in. ważne krakowskie międzywojenne wydarzenia. Jego 
fotografie znajdują się w zbiorach krakowskiego Muzeum Historii Fotografii, a 
zamiłowanie do fotografii z dobrym skutkiem przekazał synowi. Również na pożytek naszej 
gazetki.

Za zgodą autorów publikacji
 „ Teatr 38 - Grupa Piotra Szczerskiego ” 
Stanisława Dziedzica i Tadeusza Skoczka



12  │vis a vis | sierpień  2014 sierpień  2014  | vis a vis │ 9

fot. B. Zimowski

Andrzej Matusiak

MÓJ DAWNY KRAKÓW 
MIASTO, LUDZIE, 
WYDARZENIA

na starej pocztówce i fotografii 
oraz wspomnieniach” (26 ) 

Dziś, porządkując archiwa, z niejakim zdziwieniem znalazłem srebrną odznakę SZSP: „Za 

reaktywowanie Teatru 38". No cóż, działacze byli elastyczni, bo spektakl był niewątpliwie 

sukcesem (nagrodzo                              ny na Krakowskich Reminiscencjach Teatralnych), a my stworzyliśmy 

silną, ponad 20- osobową grupę.

I tak zostałem i ostałem się w Teatrze 38, aż do 1992 roku, kiedy to objąłem dyrekcję Teatru 

im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Zresztą był to chyba czas najwyższy, gdyż dobijałem 

czterdziestki, a bycie w teatrze - jakby nie było - studenckim mogło zacząć przypominać 

starego harcerza w krótkich spodenkach w otoczeniu dziarskich zuchów.

Co pamięć emocjonalna wybiera z tamtych 13 lat kierowania Teatrem 38? Na pewno 

„Proces" Kafki, który graliśmy w czasach strajków studenckich, w roku 1981, na 

uczelniach, a potem - gdy stan wojenny zelżał - objeżdżaliśmy z nim wiele festiwali 

europejskich. Wyjeżdżając, za każdym razem czuliśmy oddech Wolności, a wracając - od-

dech celników, odbierających nam zakazanego Mrożka czy nieprzepisową ilość alkoholu. 

Było też w 1983 roku w L'A-quilii wspaniałe spotkanie z profesorem Janem Kottem (wy-

rzuconym przez ówczesny reżim z Polski) i jego dywagacje przy grappie na temat 

niezgłębionej istoty „Procesu" Kafki. Trzeba tu zaznaczyć, że od stanu wojennego dzięki 

prorektorowi do spraw studenckich Janowi Błońskiemu mogliśmy wznowić działalność 

przy UJ. Socjalistyczny Związek spisał diabelski pakt: niby oddał pomieszczenia Teatru 38, 

ale przyczaił się i tuż przed upadkiem komuny wyciągnął łapę „po swoje".

Ostatnie lata tułaliśmy się po różnych salach - od Rotundy po norę w piwnicach na Gołębiej. 

Dlatego dziś przechodząc Rynkiem, ze wzruszeniem patrzę, że szyld TEATR 38 jest znów 

na swoim miejscu. Jest to znak pamięci dla wszystkich, którzy tu tworzyli, byli odwiedzali i 

czekam, co tu się jeszcze wydarzy.   Bo to magiczne miejsce kusi.  Wiem coś                                                                                                                o tym. Zastana-

wiam się dlaczego tyle lat z uporem godnym lepszej sprawy staraliśmy się utrzymać w tym 

lokalu, dlaczego praktycznie bez zaplecza finansowego tworzyliśmy teatr, grając stały 

repertuar, jak teatr zawodowy. Tu w latach 80. wystawiłem m.in. prapremiery jednoaktówek 

Samuela Becketta, Herolda Pintera, „Audiencję" Vaclava Havla (wtedy jeszcze więźnia 

politycznego, a nie przyszłego prezydenta). Wszyscy byliśmy zapaleńcami. Pamiętam, że ro-

biąc „Hamleta" zaprosiłem grupę plastyków - z malarzami Marianem Figlem i obecnym 

profesorem Stanisławem Tabiszem na czele - która zagrała trupę aktorską z Elsynoru, 

tworząc swoisty happening w spektaklu.

Dla jednych była to tylko przygoda, dla innych odskocznia do dalszej drogi artystycznej w 

szkole teatralnej, a dla jeszcze innych po prostu potrzeba bycia w grupie. Zresztą lata 80. to 

był też ten moment, ten czas, ta czarna dziura, gdzie spotkanie w teatrze, odizolowanie się od 

rzeczywistości, było oddechem. To też nas łączyło. Dzisiaj, gdy widzę wielu kolegów z 

Teatru 38 na scenach zawodowych, gdy widzę kolegów, którzy spełniają się w innych 

zawodach, wiem, że warto było.

                  Dla mnie to był kolejny przystanek w mojej teatralnej drodze, piękny i ważny 

przystanek. Czerpię z niego do dziś.

Około  godz.3,30 nad ranem 6 sierpnia 1914r. z Oleandrów  
wyruszyło blisko 160 strzelców I. Kompanii Kadrowej 
Komendanta Józefa Piłsudskiego. Zapewne żaden  nie 
przypuszczał, że rozpoczęli bojowy szlak, zakończony w 

listopadzie 1918r. ustanowieniem 
Niepodległej Polski. Moment ten 
prezentuje pocztówka z obrazem 
Juliusza Kossaka. Gdy w lipcu 1914 
roku wybuchła I Wojna Światowa, już 
30 lipca 1914r. Józef Piłsudski 
ogłasza mobilizację członków 
Związku Strzeleckiego i Polskich 
Drużyn Strzeleckich. Na miejsce 
zbiórki i koszary przekształcono  
budynki po Wystawie Architektury i 
Wnętrz  w Otoczeniu Ogrodowym z 
1912r. na terenie Oleandrów przy 
Parku Jordana. Dotąd występujący w 
pewnym sensie konkurencyjnie 
Strzelcy i Drużyniacy, zostali 
3.08.1914r.przez Piłsudskiego zjednoczeni w utworzoną za zgoda Austriaków Pierwszą 
Kompanię Kadrową. Wizjonersko widział on w nich przyszłe kadry wolnej Polski, mówiąc 
ówcześnie do nich w przemówieniu: „…Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się 
ma przyszła armia polska i pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię”. Dzień 
wcześniej w kierunku na Kielce został wysłany 7- osobowy patrol zwiadowczy dowodzony 
przez Władysława Beline - Prażmowskiego, dojeżdżając pod granicę bryczkami, a potem 
przechodząc pieszo. Natomiast po rozpoznaniu, wrócili 4.08.1914r. już konno, dając 
początek ułanom legionowym  tzw. „Beliniakom”. Po wymarszu 6.08.1914r. z Krakowa, I. 
Kompania o godz. 9,45 przekroczyła w Michałowicach granicę z zaborem rosyjskim, 
łamiąc symbolicznie słupy graniczne i dochodząc w tym dniu do Słomnik. Następnie 8. 
sierpnia zajęto Miechów, 9. sierpnia Jędrzejów, a 12. sierpnia wkroczono do Kielc. Niestety, 
wbrew założeniom, ludność kongresówki niezbyt przychylnie, a niekiedy wręcz  wrogo, 
witała żołnierzy „Kadrówki”. Tak upadek powstania styczniowego i rosyjskie represje na 
Polakach, odcisnęły tam swoje piętno. 12 sierpnia 1914r. władze austriackie wieszcząc 
groźbę niepowodzenia przedsięwzięcia, zażądały od Piłsudskiego rozwiązania jego 
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