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Teatr w młynku dc
sztukach
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czaj gustowali. Gdy tylko na
ulicy rozlegai się okrzyk "ko-
medianci przyjechali!", pod-
niecona gawie dź przekazyw a,
la radosną nowinę z ust do
ust. Tak bylo w wieku XVI,
choć początków gdańskiego
teatru, wedlug Marii Boguc-
kiej, wybitnej znawcąmi daw-
nvch gdańskich dziejów szu-
kać należy wiek wcześniej
w glównie zapustnych pocho-
dach i widowiskach.

Gdy wędrowni komedianci
iuż zajechali do Gdańska, naj-
pierw udać musieli się do ra-
tusza, by poinformować wla-
dze miasta o t5łn, jak dlugo
zamierzĄą w nim przebytvać
oraz ustalić wysokość opłat za
bilety W Ęm czasie teatralny
obwoIywacz zdzierając gardło
inforrnowdl mieszkańców
o §rm, gdzie i co aktorzy za-
mierzają zaprezentować.
Pierwsze afisze teatralne po-
iawily się w mieście dopiero
w wieku XVII.

Gdzie grali
Przedstawienia odbywaĘ

się zamtyczaj w różnych
punktach miasta, w salach
;;ilćl, Conach ceciio,,"i7ch iul;
strzelnicach miejskich. Cza-
sami aktorzy występowali też
w Ratuszu Starego Miastą
(dziś siedziba NadbalĘckiego
Centrum Kultury przy ul. Ko-
rzennej), Zieionej Bramie lub
w Dworze Artusa. Wędrowni
komedianci często rozbijali
swe teatry na placach miej-
skich. Dia mieszczan lepiej

Tak niegdyś wyglądal teatr miejski na Targu Wę9lowym.

dóvł Gdy komedię chcieli wy-
stawić sfudenci, rada zasuge-
rowala im, by raczej oddali się
modlitwom, a nie rozrywkom.

Z reguĘ jednak w wieku
XVI na teatralnych deskach
wystawiano utwory pisarzy
starożytnych, wiek XVII przy-
niósl zalew twórczości pisarzy
wspólczesnych, często o wąt-
pliwej wartości artystycznej.
Zycie teatralne miasta kwitlo
też w wieku XVIII, gdy
Gdńsk odwiedzaly zawodo-
we zespo}y aktorskie.

Mniej wybredni mieszcza-
nie owszem teatr lubili. jed-
nak lepszą dla nich rozrywką
byty publiczne egzekucje,

Nowy Teatr
Do roku 1801 Gdańsk po-

siadal jeden teatr ,,stacjonar-
ny", który mieścił się na ów-
czesnych peryferiach miasta
przy Podwalu Przedmiejskim.
W sierpniu 1801 roku naTar-
gu Węglowym stanąl nowy te-

, Fot, Poczlóu,ki stue8o Gdańska

atr. Jak na ówczesne czasy byl
b ar dzo nowoczesny Ze wzglę -
du na ksztalt gdańszczanie
zaczęIi nazl,wać go ,,mlyn-
kiem do kawy".

Teatr
nie dla polaków

W Wolnl.rrn Mieście Gdań-
sku ówczesne władze ani razu
nie udostępniĘ gmachu te-
atnr na Targu Węglowym Po-
Ionii gdańskiej. Przedstawie-
nia Polacy organizowali
w bardzo trudnych niekiedy
warunkach lokalowych.

Kon:c< r.Ęnka
Dzisiej szy teatr,,Wybrzeże"

stoi na miejscu dawnego
,,mtr.rrka do kawy". Zmieniony
po 1945 roku, wyglądem zu-
pełnie nie przypomina już
swojego poprzednika. Pierw-
sze przedstawienia po wojnie
teatr dal w listopadzie 1946
roku.

(mart)

urodzonych, którzy nie chcie-
li ocierać się o plebs, przed-
stawienia dawano w prywat-
nych domach.

Co grali
w mieście nie istniala

wówczas zorganizowana cen-
zura, która nakazyrvalaby co
grać, a co dla oczu przeciębre-
go mieszkańca nie jest prze-
znaczone. Niekiedy jednak in-
terweniowala Rada Miasta. Ta
np. w roku L6I6 zakazala wy-
stępu komediantom angiel-
skim, poniewż to, co wysta-
wia]i, w oczach rajców ucho-
Łtla za,,szrtikę be:łv s§dr,ą".
Z kolei w 1,629 roku w czasie
wojny z Gustawem Adolfem
wydano absolutny zakaz gra-
nia sztuk komediowych. A to
dlatego że zbyt wiele tragedii
dostarcza miastu wróg, więc
o komediach powinno się za-
pomnieć. Podobnie bylo w ro-
ku 1633 w czasie oblężenia
gdańskiego pońr przez Szwe-
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