
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor teatru w sławnym mieście N. ma zaszczyt 
donieść, że po długich trudach i pracach ma zamiar 
odpocząć i w tym to celu chce sprzedać pyszne swe 
zamki, ogrody wygodne i obronne twierdze, piękny 
i cienisty las, kilka łąk usianych kwiatami i znaczną ilość 
rozkosznych domów wiejskich w czarujących okolicach. 
Przedane także będą przez publiczną licytację wyborne 
sprzęty jego pałaców i inna ruchomość, a mianowicie: 
morze z dwunastu wielkich wałów złożone, z których 
dziesiąty, na nieszczęście, cokolwiek jest uszkodzony, 
półtora tuzina obłoków dobrze zachowanych, nadto 
jedna chmura przeszyta piorunem, śnieg doskonałej 
białości, z najlepszego pocztowego papieru. Prócz tego 
dwa rodzaje śniegu cokolwiek ciemniejszego, z papieru 
ordynaryjnego. Trzy butelki błyskawicy. Słońce zacho-
dzące, cokolwiek przetarte, księżyc, cokolwiek stary. 
Wóz tryumfalny złocony, prawie nowy, dwoma smokami 
zaprzężony. Płaszcz purpurowy, dla Semiramidy zrobiony, 
a który służył później Agamemnonowi, Menelausowi 
i innym bohatyrom. Cały ubiór dla Widma, to jest: ko-
szula okrwawiona, poszarpany płaszcz z dwoma łatami
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

czerwonymi, wystawującymi rany śmiertelne. Pióro 
zrobione do hełmu Dziewicy Orleańskiej, ale tylko raz 
używane. Chustka do kieszeni Otella i kilka par wąsów 
baszów wschodnich. Wóz Kleopatry. Flaszeczka z win-
nym spirytusem, przydatna do wprowadzania duchów, 
wydaje bowiem wyborny płomień błękitny. Róż do użytku 
aktorów i aktorek. Trzy urwiska skał dobrze wypchane 
włosiem końskim i dwa darniowe stołki z drzewa sosno-
wego. Wielki stos ze wszech stron podpalony i kilka lat 
już palący się. Piękny niedźwiedź obciągnięty nowym 
futrem farbowanym i dwie owce wypchane wiórem. Cały 
obiad złożony z ciast z papieru klejonego, z kury także 
papierowej. Do tego należy kilka butelek z drzewa 
dębowego i owoce z wosku na wety. Pięć łokci łańcu-
chów z blachy, wydających brzęk straszny i łatwo prze-
rażający. Zupełna kolekcja masek, drzwi zapadających, 
drabin z powrozów, stołów sędziowskich z długimi ko-
biercami. Głowa lwa, który jeszcze ryczeć potrafi, sztylet, 
na którego ostrzu zastygła kropla krwi, i flaszeczka, na 
której dnie została jeszcze odrobina laudanum.  
 
 

 

Str. 4                                                                                                                                     PAUza Akademicka Nr 57,  26 listopada 2009 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

zaPAU 

PAUza Akademicka – Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności i środowiska naukowego. Rada Redakcyjna: Magdalena Bajer, Andrzej Białas, 
Aleksander Koj, Stanisław Rodziński, Adam Strzałkowski, Andrzej Szczeklik, Piotr Sztompka, Jerzy Vetulani, Jerzy Wyrozumski, Franciszek Ziejka.  
Redakcja: Marian Nowy – red. naczelny (marian.nowy@gmail.com), Andrzej Kobos – z-ca red. naczelnego (andrew.kobos@gmail.com), 

Witold Brzoskowski – fotoskład, Anna Michalewicz – dyrektor administracyjny. 
 

Adres dla korespondencji: Polska Akademia Umiejętności, 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17, www.pauza.krakow.pl, pauza@pau.krakow.pl 
Oczekujemy na artykuły do 5 000 znaków (ze spacjami) i ilustracje w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi. Redakcja zastrzega sobie 
prawo skracania artykułów i korespondencji oraz zaopatrywania ich własnymi tytułami. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca. 

 

Bezpłatną elektroniczną prenumeratę/subskrypcję PAUzy Akademickiej można zamówić wysyłając e-mail na adres: pauza@pau.krakow.pl 

Wyprzedaż teatru 
 

W konwencji humoru prezentowanego często w części „zaPAU” „PAUzy”, nie mogę w tym numerze 
oprzeć się wzruszającemu urokowi anonimowego tekstu Wyprzedaż teatru, który w latach 1960. i 1970. 
PIOTR SKRZYNECKI rzadko wygłaszał w kabarecie „Piwnica pod Baranami”. (AMK) 

Gdańska Szkoła Fechtunku Domniemana rekonstrukcja publicznego teatru w Gdańsku 
Zródło: Jerzy Limon, Gentlemen of a Company. English Players in Central and Eastern Europe, 1590 to 1660, Cambridge University Press 1985 & 2009 


