
ROK 1919·ty. 

\VYDA WNI TWA DRUGI. 

TEA 
W YDAW NICTWO 

TEATRU P OLSKIEGO W WARSZAW IE 

POD K IERUNKIEM 

Dr. A. S ZYFMAN A. 

ZESZYT 2. 

Ze zbiorów 
MacLeja N owa 
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J. WAPI N I 
* WYROBY JUBILERSKIE 

* 
KRAK. PRZEDM. 19. 

Dom własny). 

* * * 
LOTERJA JULJAN WALTER 

R. G. O. Warszawa, Bracka 9 
były pracownik firmy 

Wielka wygrana 
FELIX POTI N & C-ie 

<Produits Alimentaires w Paryżu). 

750,000 marek Wina - ~pirytualia 
Pro~u~ty !POlYW[le Ciągnienie li-ej klasy 10 

i 11 marca 1919 r. Obsługa solidna. Ceny umiarkowane. 

* * * 

(fe a ł P o ~ a ł e g o. 

- * *"'* _________ * 

POLSKA LOTEBJA KLUOWA 
na lnwalidOw Wojennych' 

Warszawa, Trębacka 2. 

Ciągnienie IV-ej klasy 20 i 22 
marca 1919 r. 

Cena losu 28 mk. 

RESTAURACJA 

HOTELU RZYMSKIEGO 
Wytworne gabinety. 

Wiecz<M"em koncert. 

śniada ia. obiady I kolacje a la carte. 
- OGRÓD ZIMOWY -

Właściciel Z. Dmowski. 



I 

. 

I M E N T o L o w E DRAŻETKI RESTAURACJ A-KAWIARNIA 

„CRI STAL" 

Jerozolimska 60. róg Brackiej. 

Po teatrze prosimy na PĄCZKI 

przy katarillnym zaflegm1en1u krtani, chrypce, bólach gardla 
i przeciwko zakażeniu się „HISZPANKĄ" 

poleca: A p T E K A E. G E s s N E R A 
w Warszawie, Jerozolimska NQ 25 

do Ziemiańskiej 
na Mazowiecką 12. 
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ZAKŁAD PIERWSZORZĘDNY-KONCERT. 

~EZON 191~3-19 . 

TEATR MAŁY 

BRAT 
(THE IMPORTANCE OF BEI NG EARNEST) 

Komedja lekkomyślna w 3-ch aktach Oskara Wilde'a, w przekładzie Bolesława Gorczyńskiego. 

John Worthin~ 
Algernon Moncrieff 
Wielebny ks. kanonik 

Włady ław Grabowski 
Julju z Osterwa 

Aleksander Bogusiński 

Lan~. lokaj Algernon'a Józef Poremba 
Lady Bracknell Natalja Siennicka 
Gwendolena Fairfax, jej 

córka Wanda Osterwina 
Cecylja Cardew Marja Brydzińska 

Z powatanlem 

ALBRECHT i SKęPSKI. 
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Chasuble 
Merriman, majordomus 

John a Marjan Bielecki ~ ~ 
'< 

Cll (JJ 
~ 

:e~ i:: Panna Prism, guwernantka Janina Adam-Munclingrowa ... 
=:s =-= ..., u ~.c: c.~ > 
w ·- 3: o o._a; o 

=o"'"' ::S • en - c: Cl>'E a: 
Cl> Cll o ll>'C <( 

~ "i§ tLJ X oi: "'' ~ 
...... ...,. o: >.o .,,, li> (Jl 

rl.l 'c::::) ~ :.:::·-g ':er : I 
CU ._ _Ql-c .- 1-

~ {ł'2 Cl;- E .o :i:~-:; a: 
.!! ~ o e~ c: w 

I ~ .- l<l' Ql'C :~() 
Q) en „ ~N • 0 Z - a:: ~ :a ~4i~3: o =:s .:.:: „ >.c: ,,,_ :>: 

~ "" :::"'"°' =-=:= ,_ "t3 ocuo 
- o Ol:J:'-

r- O. Eo~ 
... cn..:a. 

o 
N :l (l) «: 

:E ~~ ::s „ 
~ tb n ..., °' :r (l) ~ ~ o Ul :E 

o. o. U> :ii;" -· N "1 N Ili n '°' c:: n n,.....- N fD C» c. tO 
~n oo O> 

(;i -... -· :E o p (JJ C» O" 
o 

"' ..... 
'< -· .... 

Akt drugi i trzeci u Johna. Rzecz współcześnie. Akt pierwszy w mie zkaniu Algernona. 

Reżyser: Juljusz Osterwa. Dekoracje Wincentego Drabika. 

et:>cr-> W próbach: „KO CHANKOWIE" W. Grubińskiego. et:>et:> 

CAF[ Restaurant VARSDVIE KARPIŃSKIEGO BALSAM BENGALSKI 
ZNIECZULAJĄCY 

, rrawla. na11chmi1 1ow• 1lgę w • cwr Jtj l, lllcu ma11unlc, Armty1mlc, lgrcnle, 
Nowy-Swiat 5. Tel. 71-95. Bóluzębow. H1l11"• mloJ~·„natri b rn w 1ori)'kr "·J~·J~ n11-1~11111„ '""' 

WYTWORNY ZAKŁAD. c::J SALA BANKIETOWA. Labmlarjnm Cbemicm-farmaceulytzn! Tow. Akc. .,Fr. KRRPIH~KI w Warszawie". 

Cukiernia K. Słupskiego, 

Marszałkowska 115, róg Złotej 
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Bilardy. Gabinety. = Wieczorem Koncert. - Bl4EKTORAL. ' • ~ 35. - poleca znane ze swej dobroci wyroby cukiernicze. 



EMILJA HEURICH 
MAGAZYN BŁAWATNY 
MARSZAŁKOWSKA NQ 119. 

WEŁNY, BARCHANY, JEDWABIE 

PALARNIA KAWY 

Tow. Akc. Wiktor Matyjewicz 
Grzybowska Nr. 37. 

Polecamy Kawę, H rl;att;, Kakao i w ·z !kit> !-l u rogal~ kaw 11 naj
lepszych gatunkach. Specjalnie zwracamy uwagę na surogaty 
pierwszorzędnej dobroci - Kawę turecką i Koba, uraz żu ł <: <lziową. 
przedaż w wla nycb filjath: Marszałkowska .N'e 129, Marszałkow-

ska ~ 98, Marszałkowska~! 50 ~lar ·zalkow ·ka Ni ti .. Plac Trzech 
Krzyży .Ne li, Krucza .Ne 36. Chmielna J..2 16, Nuwy-:-lw iat .N'e 53, 
Krakowskie-Przedmieście M 23, Senatorska ! 24 Targowa „ • 12, 
Rynek . tarPgo Mia ta N2 25, Dłuira .N2 :rn, Lirz uuwi:;ka • ~ 37, 
l•i lja w Lodzi ulica Pintrkow, ka X. 13, Fi lja w ('zt:s tuchowie, l 

Aleja LI, M 32. 

*--_...------..-----_...--~--------~~----........ --~-------------.,,,...--~ 
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Gracjan BRZEZ NSKI i Syn 
ś-to Krzyska .M 15, wprost Włodzimierskiej. 
=== WYROBY SKÓRZANE === 

KUFRY, WALI ZY, NESESERY. GALANTERJA SKÓRZANA, TEKI. TREPY DRE
WNIANE, PANTOFLE DO GIMNASTYKI , ARTYKUŁY SPORTOWE, QUZIKI 
'i] SKÓRZANI:, PRZYBORY DO GOLENIA I. T. P. WYROBY WŁASNE. 'i] 

PRZYJMUJE OBSTALUNKI i REPERACJE. 

TEATR 
\VYDA"'NICTWO TEATRU POLSKIEGO \V WARSZAWIE 

POD KIERUNKIEM Dr. A. SZYFMANA. 

1'rC>'1:: 

< arl11 111111111111 

111-ru::ml :-;lt a" 

I dm1md !iu:;1a11d 

L. ·. :-;,·hi ll l'I'. 

E. Brrit1•r. 

\\I. liiinth ·1·. 

z I'"" 11111 1 •<'1'111,ii I' ~I. l'ic1i1,u11!-ki<·1w 

CARLO GOLDONI. 
.1 1·uJ1.1l"ru Hl•; nl~w11111ll" l e pod jnl.;11~ g"Ki&Zdl\ ku 

m I · 1.11~, 1·.11<' bu ' ·INU i ~· cie muj~ hl lo jtdn11 komedJ~". 
u olduol, PrzeJiuo n nu 101uu v. go llzl I 

" '\) t.!. P.1~'1unhego. 

flhuk tfru11111ar ·hai-.·.,:11 dl'llJ.(I l\\11n·a k11meliji n11\\'u1·1.1•::;1wj. jak un rcaib111 
1 kl'\\ i i kni-ci. zakochany '' haj1't'1.nej, bujnej prozil! iycia \\ ~plilcn• ne •u. jak on 
awnntul'llik z łt•mpcr1111wnlu i 1. 111·1.ckonanin. "' t •! tylko r1'1i.nk11. :i.I' słusznie 1.wa ł 
-.am >-ichiP „:l\ 1 t'nturil'rc Ullfll'alo", l'Z•'~" h~ nic mc1:i.nu powieli ii et; o piewc~- Fi 
i.:arn; jeden /. uicwil.'lil Judzi l1•a1r11", Iii n~·~ wszy ·tko z lcatraln<'µ:o li punktu 
11irłt.cnia . w ł a ... nc i r11d1. prz1·;.ydn uwużająn (\\ naJlcp~zym razie) za mniej luli 
" ir;Cl',i pon<:IUP lt•111aly komr11,jm1·p: ! ario fioltloni, 9f'a11 Oo/doili, przci ni umi ji1· 
··~Th uce11i1: wlaśl'i\\ J cli jr•gu za..,111~ \lolil'rem włoskim mianowa11~ - uroclzil si•:. 
jak ~1.al111·1.ow1 d11h1·1•p;u :'..m iechu !'1'/.)"tnlu, pudrzaii wpu-.tu\\ I'. P. l 'jOi-ego. w Wc-
111•cj1 . '' n1i1·.-cie nic k11iH·1.11cy1·h ~i•; nigrl)· ft: ·ty111'1w. ma"karad, tai1c1'1w i ~pi.ewó~,. 
11licin~cł1. ~di.ie 1· ·1.y.-ry micszkul1cy, od palrycjui;1.a do i.rondolicrn, 1.aeliowu.ią bll; 
lak, jakby rnli.:Tywnli ,iakq eoni dio rh/1'11rlr luli op rn lm/fo 

l'rt.~st.cd l n<• ·wiat, jak :;am twit•rdzi. z w:.miceh ·m na 11s1a1·h, lil'/. kri ·ku. 
l en u,..mirdt hyl poi.niPj pod lima jci.r11 · wiatopogłł\dll. towarzyszy! mu przez cale 
żF i r ; iyi·il.', z W)j11tk i m 1·!rn i o ·ta.111\ ·h. lak rnrlo nc jak jctroi komerljc i tak j ak 
1 ne kapry~ue, lekkie, prlne nim ·;1,ek iwanych 1•pizud1'1w i 111al11wnk1.I.'. 

We krwi, porlolmo po ojcu. od 1.iedz1e1.y ł p ,d do wl1'1rz1:ui, do nicu tann •.i 
rn1iany krajohraw11· i -.rodowisk. I >ają1· f 11lg1; ~.q.d z~· koczowania, 1\ zbogac ał w:-
1bra1.11 i1: p!:il rokutoi-l'i<! ru1·a1. 1u now~zyi-h \ll'ai.r.n i ob>-c1·wacji. Pod t.1 m wz •lr dem 
nie rliini ię niczem oil 111\·cze ·nych kn111rcljaut1hr. niezwykłych nigdzie dłużej miej-



sca zagr:i:ewac. Ru1.poc1.ęta \\ latach ch!f.pięeyl'l1 '' ędr11wka t•ii1"nie się aż do 
grobu a zawsze krąży dokoła teatru . Teatr jPsl jej ilrogow. kt1icm. zja" ia sii: 1111 
każdym etapi , ludzi jak fata morg11na wrcszciL• staje sit; jrdynym celem. 

,Jako diiecko bawi sl«J fiol<loni rnlymi tlninmi pol'i1•sz11~ mi p11puzzi, tealr:i:y
kiom mru:jonelek, sporządzonym wla norę1·znit• przez ojca, csl1 ulapa-fnntast1:. 

W dziewiątym 1·oku życia, od liany na uauk1; ;\n knll\1 iktu .Jeznlt(1w w Peru
gii, pisze pierwszy 11twń1· ill'llmatyc1,ny " mysl<\ o sceni1'. l1•c1. sc·cna nie my81i 
jesz.czo o nim i ri1ec1. ginil' w zapomnieniu „ samrgo nawot autura. W tymżr

c·zasie stopy jego dotko ,ly po l'llZ pierwszy nesek ~cenil:zn~·ch, co prawda 1111\eż11-

cych do teatru amatorskiego, urządzoneg-o l:itru·aniem Cl.Je· ·, ,, .Trzuituw w nn1tuycl1 
murach zakładu . Goldoni gra rolQ kohiec:ą ()11 tej chwili teatr 11il'pokoi<; i;i;o lwclzie 
wo śnie i podczas nauki, jak ko zmar rozko ·zny. 

Wkrt'ttc11 potem zmienia Perugii! aa C'hio)!gii: a Jezuitt'1w na llo111inilw1111w. 
.\Io i tu nie po · więca więcf'.i cz.asu nauce . Zamiast sl«:cze,; nn<l syn lak są "<'t.)
lllje się gorączkowo w .\rystofanesa. Plauta I 'ferenrju. zu . Podczas jP1l111',j w~ -
cieczki clo Rimini za w i •ra znajornośr z Im\\ iącą tam trupą aktorów i ak turPk • 'i1· 
namyślając się (]Jugo, zabrawszy tylko dwio koszulr. ze sobą. puszcza si1: w poclr1'•ż 
z wesołą kompanią histrjorn'1w. 

Po kilku dniach, skru wny, \l'l'aca pod pobłaWw~· dael1 ro1h~il:ielski. \\"braku 
lepszogo zajęcia, pomaga o,jcu w Jogo zatrudni en i ach lolrnrHkich i objeitliujqc z nim 
okolice hioggii, ootu,je skrzętnie w swej pamięd ciekawsze typy i yluarjc. 

Pewi n fakt w życiu czter11astoletnlego lekkoducha utwiertliil A"O jeszc/l' 
silniej w rosnącej z tlniern kaid~·m milosci 110 teatru i w~kllt.al mu drogę ,..,·1·1111 
pisarza. Bawiąc IQ raz w bibliotece jaki gos prawnika me1l,Jolai1~kil'gu. znajomi J.;I• 

swych rodzi (1w, :1.oalazl !loldoni modne podŁ1wczas 1.hiory . 1.tuk tealralnyrh" rliż
oych językach. Byl tam l'Cp rtoarz komedjantuw francu:kieh, angicl1;kich i hi-,z
panskich. 1 riestety, oprócz kollekcji kanw dawm·j komedji impro\\ iwwune,i. n ie 
znal azło się ule takiego, .coby mogło przynielit' \\'łud1om z1hzc1.yl." l'a J'l'l.,żnia 
w twórczo;;ci rodzimej zastaaowila go . l\onserwat~ zm włoski, lubuJ11c~· si•: w zd1•
g-en rowanych już, i rpiących na uwią1I dowdpu i lanłazji ma \rnra1lacll ln1\u
wych - ohu1~tył go. Postauowił ową lukę wypełnić . ltub~ z1wj impn•\1 it.;ll'ji 
motłochu przeciwstawić d;d la na morlll; curop1·,j~ką uhztalcune .Zauw<iż~ łc•111 1.1· 
·mulkicm, - pis:t. w swych parnii:;tnikath - i.c narodowi mojemu. ktnr~ ph•rll'e.i 

od iouych luduw nowoi.ył nych \\ yho1lownł szi uk1; tlrnmat) ·zuą , brak pewne· i rzeny 
zasadnic:t.cj: nie mogłem pojąl' , dlaczego \\'Josi 1\upu ' cili do takiego 1.anio•dha111a, 
i1lziczenia i upoJlcnia ll'.i i;ztnki! Pragnąłem :zc.i1'r1.e, by ojc1.~ z.na 11111,ia 1.nó\1 nad 
innymi krajami górę wzit;la i przy~i111;lcm ... ub ie w lelii j1•j 1loponu'idz • 

\\' f. 17:!-! llOWa zmiana d korac,ji. ,' jvrJmna loletni tllłOil:tietlil'C un-,k11,j1· 
miej~ ·e w kollegiurn papie·kicm w Pawii. !(dzie r• mnly wio~ h~·łh~ się nit· roz~tal 
1. zatkam i 1luchowncmi, gdyhy napisanie jakiej ' jadowitej knmedji t>al~'l'~·cznej 
w sty!Lt ludow~·m nie było s i1: s ialu pr~.~·czyną .wylania" 111lo1loriauego katroiii~a 
z uc:.:eloi teolo~i znP,j . 

Gol1loui jak ni Pp ·szuy rl'zygnuje z knrjcry kaplanskit•j, pr1.1•no ·i . it: dn \ 1\itH', 
grlzi przez czas krótki sprawuje !'unk ·je klerka w hinrzc jaki gos kauzyp •rtly. 

\\' l'Ok pMnioj spot~· lrn111y go w ~loci •nie, zagn •lianel-{n w pa11tl1·k11ll'h .i1i..t~ 
11ial'1skich, c1,y ino~·ch ohl'i': 1iliwoilciarh pl'awnznaw. l\1 a Tn popa1to - !to1la,p.1• 
j11dyoy raz w ~~ ciu - \I n11•lancholji;. Żr1'1dlo jej niPwiu1lo111c 'i.y ·i or~ ·mir~ I 1ul 
doniegu wi•lt.11 je,1 prz~ ·1.~ nę \I' olJ~· duyl'it 11acluż~· d1wh urzi:tluw -.wi1·rkich i Iłu 

\'lwwnyl'\1. na kt1 '11·e niełur1u11n~ ~tulłenl pra\\'a zmuszony liyl patrze!'. Hyc moi.1', 
t iotl1.i :-1ię ,ierlnak f•l'Z~ pu~cii:. :i.e wcho1IZf\ tli w grt; inn • powody, bardziej konkretne 
i zgt•1h11• z kun1erfektf'll1 p ~ chologicznym autora. jaki łatwo oclmalow~ć sobie na 
podstawie jCL\'O ntwlłr• '•w i autobiogral1i. tool1loni obkuwa [Jrawo rzymskie, nie ma
jl\Ct' nii' wsp1'1ln1·1w 11 t u trem: żyje zclala od cen~: pomysły dramatyczne rozpi -
rają je~o t'anta1.j1:. a nit• ma 1110~11tts<'i ucielc"nienla I ·lt: iarniar odrodzenia teatru 
ujcz~·stl'gL• wyol:1j1 . i1: 1•z1•nh 11iesly1·hanie odlegl ·m. moi· oie1.iszczalnem: myśl 

o W~'!'zcc1.c111u si1: 11•a1ru 1111 IZł'L'I to~i n1lwokal'ki •j straszl gu 1.apcwtw jak upiór „ 

:::id zg1~stwic~1ic krwi i z:111111lc11k hu111orów w muzgu . Jnnemi slowy: mclancholja. 
\\ ulomyrn 1 111eo111~ ln~· m symptomat m J•·.i - chi:1" pr1.ywrlziania Liabilu mni :1.ego 
i{zecz nie tlo wiar.1·: 1 iuldo11i prag11i1• przel1r;u~ ~i• w strój kapuc~· na. i to nie aa 
czas karnawału. lecz na cali żyl'ie . \Yitlzi to µoczciwc ojc1.ysko i nir u "miechn 
mu ię tak f.{lup10 · ]Josęp111 lina! lekh.11111~ sl1111sci synowskit'j. Htar~· lrkarz-wye;a 
nic takir dwroby u:i:drawiaJ . l\upuj1• d\\'a IJilel tlo teatru, prowadzi mizantropa 
1. urojenia na ja kit·,; u re~· ucie 1.1w widowisku . 11ba1lw aj 1 iuldoniowie bawią się zna
l;:omicic l'o jlO\I n•ci · < ario cwjc si1: zdn'1w, jak fil• n11jsil11iej.szej kii ·terze, ·miejc 
·i•: i ltig-11, ż1: l'hl'ial b~ r kl1•chl\ . l "zdrowll go teatr. tl'atr w1'1wczas sam je ·;w~1· 
l'hor.1, ktoremu 1•ot1·111 mini !ioldoui pr1.~· 11 r\•cir zdrowie - w rewanżu. 

\\' :!.-1-yrn 1·nk 11 i ·ria, po nw·y . p1;d1.011ej nu 11ijal) ce i karciętach, u1l11je si«J 
niedo ·z1enn1 kapucynowi uzy ka1" nu wi>zel'1111ky padew ... kiej ;;topiet'1 doktora iii 
11troq11e jun \\ ~-.jeż.dża C/.llmpr~d:t.ej 't Padwy do r~rllre na urząd pomocnika kan
clerza ~ądu liul'lll'~o Z oho\1111zk1'1w '\l)'l'l1 1ywil1wjc ię znakami ·ie: gd~ prz ·· 
loiony poleci mu prz1·1wu\1atl1.1•niP jakiego ważrwg11 śledzt\\ a na pro" incji, gorliwy 
urzędnik, nie trac1o41• Hnl ·1•kundy. zabirm 1.1 suhą <lruż~·nę we:iolych mlo1lzie1'iców 
i dam jt'szc1.c we„el z~· cli. \\ yb11rnic dt1bra1w luwarzystwo pll"ZC<1a :;11; ko11110 w po-
1lr1ii. romant~ 1'1.lll{. miej11c it; do r111.Jluku /. r1.ekomrg11 jej ct lu. IJwaoaści tlui 
i tlwnnasl'1e non trwa niern1. Lak;i kalwakala w ·icnitt lłrt.e\\ figowyd1 i winnic . 
Prty~odne uczt~ 1 nocleKi po1I g11le111 nit•bem, koncert~' i bale improwlt.•l\ntlle na 
każtly111 p11~t11j11, pm1·nh~ i eh~ trosl'i niewiP:;rh: - w::;1.rstku to pozwala w~.orowemu 
::itmlze prawa wpom111c1: 11 11111i11ym ·1.awo1lzie. \\'re1>ZC'il• lui.. przed amym powro
tem pisuj„ 11: na k11la111t• w pól gollzinY protukul-i " ·z)·stko w porządk11 . 

'i'eK" n1dzlljt1 11r1.1;d11wanit>, a1·;:kuh\ i1·k nicpuzba\1'iu11u rozkoszy, ma jl\'l.(jcież 
lę s!ah~ ~lr1111t:. ie pr1:t1z .i c1.y p1'11.llil',j k111wzy ic; kDmpromi 1 ll<',lll· Taki też był 
k11111rc są1luwyeli \\'l'/.1l"•h1 t i11l1iuni1·~l• . 

\\ r. I i"i I zaruil'Jzu 11spok11i1: ~11;. w1i ·nit· ")~tern żyl'ia I o"i!\ ,: gilzie" 
1111 ·1alł' \\'y111·t1 · p11d11 na n111iłnwa111i natl inne 111ia'<ta \\' en t'.Jlf, gdzie pel n otn
dt)·. otwiera prnk1yk1; adwukack11. Leci do pokoju \I iei.o upieczonego obrońey 
i.ywa du,:za nit' 1.aKl:11!a, adwokatura nil' prqnusi urn zł:tm1111eg-o skuda. Pr1.eto. h;• 

kr1]1"i1' sobie rhwilc 1·z1•kania na klit•nt•.111• pi„1.e lilll'l Ili !Io nper I dla 1.arobku uklall~ 
almana1·hy /. pr1.epowi1•tlni;imi. 

\\ it·c·zn~ ··~g-an 1.wyC'li.:żu nad u1l\\Olialem. \owa w1:rtn'1wka. \\'iduki miasł 
1n·1.ei.~ da i 1.a,i1:1·ia w1im1iaJit bi•: jak w kalejlloskopie . ~kdjolan. \\'eronn, (ienua. 
Himini. Fl11n•1w.1u i \\' cneL',ja nt;:c·ą gu po kolei i zrnżnją do ielli 

\\ lienui prz~ pa1frk na ·tri:czył mu pi1;k1111 Lowarz~· zk' podró1.y, z kt1'ir!\ Jttż 

11i1· mial 'i•: 1·u1.sta1'. Illo p •w1wgo razu. pacŁ•ruj111· po nli ·aeh "ennl'il ·kich. spo
s11·1.1·:.::I na halkmiil• banl1.o pr1.>,je11111ą i uro1Ldw11 pauionkt: . 1'01.dl'O\I il ją 11· na,i
i·włs:.:y 11 zar;11.1'111 1111j\\ytwnrnirj ·1.~· ·1n• tih. \i •wajoma 01lpuwicd1.iala ukłon m 
I' lll)'lll •'11(11~ l'r1.1•f'hnd:ti1•11 Ilowi '1łt.iul ~i•: klo jt'. t oj1·1•m 11rllct.e.i:-o z.ja\~l ka 



r.r 

Z11prfl-.il lf'~" .l"8'11m11-.<·ia d11 lia\\i:trn1. 11f1. 111,1111 11111 ·1\1.l ł>il<''\ d11 t1·atr11. 
cz11rr111 11· ant1·akl1H·h. ul111j1;111ej 1.n•-.1.111 tlla ku ·hauk""' · drn111\ .' 111,,111111u 
-.1kil' t'Zc1.L'guly du1y1·zqcf' .:.111IJL1, l.t•ir)· \\krulc•• polo1.)ł lort< k.111;1J.o1-l.i1n,11 
1yn izmu\1 i na„n·/-t'" ko111cdjopi-.a. • yuiarjH jaklty 1.11c1.• q•11i1:t:1 /. l-i·1 uch11 i 
dnnil•i.:·o. 

\\ li 

li''·' 
11111•1· 

I 1" 1-

T) llll't.<U:ielll teatrrn11a11i:1 n1l11 l''''t•;p) /. prz1•ruz11jq1·11 -z) hK ••l'•:t \11111i1:t11„,,. 
1.unH.'il.iu·1\\'l11·t·in gruniczy 1tił'1n:1l /. !!1•11l11ma11ia 1'1-zl' \1 i1 h·. \\ j,.,.,.i 111i: •c"l'llY 

l' hc<\ wyi,taw i ~ . \\'resz1·ie \I' 1. l~l:l f'l't.•·1mca -.111 j 1•ii'l'111-z,\ 111~11·1· •t'•·nkw~"· 
.ll'~ł to intL'l'lllct.zo z1• ~l'kwami p I. .1 1u11duli1·r 'l't11.•zi:111t1". Zad11;1„111y tl1·b1utc111 
pt1ry11a it; z mut~ktl na •!1'•l1t•t· : \lyj1rn1·uw11jP tr:l!.~1·1!.1': p11d 11-a1.111! .!:1 ll-.ariu~. 
11 ktun',j fratry nic cl1c:! -.1y,..ze1· .Jcl-!'u tek-I\ do 11 p1·1· l'k. z:l -i1; a:1z11 11il Wlł;k
szcm powod;i;cniem . 

Z w "de k!u~ ·i i bcaatlul'j l'lllf'<ll'ZY \hzu1·a 111·\1t11'!!U 1·u111. \\ i:1kilj- , 1,, r7y. 
rękop i s llhrl'lta opcro\\ct.:'L• dó pi1·1·a .\ ll'l.1·ha 111'11:11', ż•• d11 lit\\ 1n1 11 '-'" " „li.ii• 
rrzywiąty11 al 11n1t:1.icj1· . h· li~ ł 1111 Jeti~ 11ą .i•'l.(i.I ill'„k:1 ra11111k1J1111. I'• ·U~t ;I\\ 11 tl1•muii„ 
mnnt',i rorrnn~. ~luzyka pł111H!1·ych z tr1.a-kiem ~m1il11.1.:h t•11laH 111irn-i1 :1 ż1111t1 1111 • 

\1·ypocony dramat. Wf'. uly 11J.."h·1·1 11~t1·pll g • w 1IPk11ntcJ1· tnk 11111!:1 t) 1 Zll•'o tal. 
1ti~k11e, :le i.aden teatr ni•· 111\1d \1y zd11łi~·1· -i•: na 1'1h tu\11tii! lor,galL'l!" i l!ll'-ti111-
1wg-o. l'octa w ogTumu1•111 skupil'niu przyglqclal si1: t1'.i ui.cuim1 •.i p111l>i1• -11 t'I!'" 
urniluwam·go dziela. fir1.chh11· ,z1·1~·p1·:1111i 11 l"'l'i11l:(l'li r•;hl'11i-11 111it11jL' 
w :wyclt :.:u piskach - i 1.blii.ają<' du l•,r.r11ia 11ic-1r:t11 i11111• ,i1·s11·1.1· p11.e11·11 -1aq1k, 
pnmysłalrm t<obir, i.t: w i.ad11c.i ok111irzu "'ei 111t'~u i.)···in, 1111• wyrz1:k!1•111 -i•· 11hi11d11 
1. puwotlu jukit',j I rosili. Z1l\lułalcm nn. łużh•'. karnlt·m 11akt\1" ::.t1·ł i n111\l'ln11iasl 
po1h1wa1·. WkrótCl' 11ot1•n1 Jn•ll •111 1.nakt•llli ·ie: !'iłem .i ·:-1.1·z • 

0

1·p11',j. ,, 1·1·sz~i1 l"d'. 
i~·ł 111 s i•: do luika i · pniem jnk iahit~ • 

W l)lll ukns i1• :i:y1·iu pl'łnil l1n ltl1111i 1:>lużhi: d~plo111a1.11·1.nq, J..111a111'-zt:i 1111· 
zah i crułn mu w i tł1• 1·zu~11 i cla11alu t<it; 111,l!111lz 1· z1• kl1111111•~1 i<1 d11 11 kklllli) •11;,11'11 
<'lynliw. Pcwnt·~u pi1:k11c~o 111ir11nka uhudziJ ~ir: już nie jaku t1y1.Jo111111a i \I 1·:111• 
uic żałował tCL!;o . 

\\' rolrn li4'j po\1rnt11u rula stalc1·1.11o;l'i 11111a1·1·i1• ka11c1J,1:ji :llh111ka1·k11•j 
,,. l'iziu. Skąpa i lichu praktyko . Znow dawne klup111.1 .• \tl1111kal 111~·sli "'"z, ... 1. 
kicm, tylko nic ot rminndt rm:prnw. \}. rn1. nd11 i<'tlzil ~" :.;wi•" 1h11hli11~·: !"i!.!'111,r 
('csare 1Jurb1"s. 11ajswi1·tni1·j-.1.y odt\111n·a r•'1J l'untal111111 '' 1'1\ll'ZI' 11y1·li kc•lll• •l,1111'11 
improwizowany·h. Hot.mowa trwal:1 dui:;~, : 1111.L."o. l'1l1•h11''.! .il'.i lt)I d1i1\111·zn\. 
\\')' llik je ·zcz1• <lziwac;mic,i n. l\Olll •tlJanL od1 •grnJ l.ilk:t 11a.Jlt•1isz~ l'h ;,t'o'll Z1• '"' o'L."ll 
r"penuanl. wykona) pun· clo11(·ipu~d1 la .i, w k1111 11 w s1111~1'd1 n·l\\ni1• ... 1:11111111·1~ 
jak bl'zc;i;cluy, zaiąda ł od adw<1ka1:1 jak i• '.i 1H'Zl'h1cj J,111111•dji 1lla ... i1•lti1-. Ci11lil1•11i 11a 
to tylko l':tekal Hzudl w ki1t 1osy \1użnył'11 dok11111cnt<'iw i 11i1· I •i• :!111111'·1.~ -.ii: 
z 1·zekaj<1cymi uicl'it:rpliwi • na :-wą liol•J klic11Ja1111, ll)li'l'ial z ilom11 jak -.1rzal:1. 
by wi1:i:cj jui ni" p1111T1°wit~ . :-.1l1\111y mim znr•rnwa<il.il ~o do tPlill'U, 11 kt111~·rn na
reszcie czterdziestoletni jeg1J 111ił11 nik 111-{l'U\zł I"' 11-z~'. 

W rok póżni1•j wrnru fi u \\ rue<',ji T)·m rnz •m ,jui. 11ic jul.11 :id11•1L11 1„, l 

11 l'harakten:c, 11ucty natłwornt'A'O do,..ko11al1·j lwmp11r1ii uk111r,kit',j p1•tl ,, 1•tl1.11 i11q11·1·-
1:1u1:ja ~lcdehaca. który po dłl11.d1·1 '' l[wz1 ·ilzl' 1•ro11 i11c,iunalu1',j u iPtlla -1•: 11 111'!11"
<'kim 1 •atric · am \111..('cłu , liultl(lnl jl' t 1<ł1J\rn~·m tlus\uwt·•1 ·cpcrtua1·11. .\tlw.uk;i 
LUrc:. jsk zawsze. 11waż11 za 11h1ww1 • zaJ1:!'i1'. l'h;t.t• 1rug1 •1lj1 1 1ra~'iknm1·dj•'. r111ll:i1 
w pełn i o nic udpuwi.1dajt\cy .it"'u uspusoliit•uiu i lali ntuwi, ht1 jali -:1111 -i•: l'l'I.~ -
znaje, .w 1l:li dzinic tej był 1111pelnym partaczem.· l'łoilzt jaką· .,(iriscltl'i''. jaki•·· 

1<1l • ..lkna111ł li<' ~lonta11ha11· .• llenryka Syry11j.·kit>go" oraz 11pc"~ serio p. t . „Gn
... taw \\'aza· i .11nll1l kr11l sn(„11". Jl' 11nrl11 my ll•1· n tyl'!1 dramiillarh . i..:«h si•• 
1.11:1 s1·zi1 111 rozk11"'Zll)•'h k"nwolji l1old11ni1"'P z p1'•zni•.i~zyl'i1 rz11"1.i11 ,\le w hękar: 
taeli .i"1'" m111.~ t1·atr1•1•isnr-.ki1',j tkwi 111·1.eril'i. 1•os riekaw1•g-11: 010 i.ywiułowa niena 
11i'",: tl11 1.ahl111111, ztlp1·hh',I lratly('ji i fał,..zowanla zyria na scenic .. luż 111 zary.-n
" llj1• it: l'l'f"l'llla flnl<łnnie"ll , j g-11 J•I. 11 kmnp:tllii '!. llO.l(OQ'\I aj111·ą. pozhaWIOIH\ ż) · 
\\'llll\1·u:11 wtlzi1·k11 .... kar) t11r1 wami Jtl'Ze;i; małpikr1·ilt'rn ~1·1•11i ·zn) h - komrrlją cll•ll' 
artf'. :-.a111 '' '' ~ rl1 pn1hal'11 trag-icznwh tak n1t'1wi; .'.lloimi liohatrrami ... a łudl.it" 
111 • pvll1og11\\ i1·: „\,aZ11j:1 namii:tn!'l 'ci 1aki1'. ,jakie· ii~ w życiu pot~·ka: ni: otlzrn.
c·1:~j11 "'": \l:ttlami 11111 1•nnlami, j„tniPJą1·1·111i .i il ·nir w wyo\Jra/.ni". '1'1•11 spt1sc'1il 
l"tim11w1111i:1 l'l.l'•'Z\ \I i t i-•·i l1•atrnln1•.i rM:ni gn takż~ 11d maro•lerów d •klamarji 
kia-.~ crn•·J i 11i1·-1.r1 'l'l'!!•J rPalizmu ~i·onll tliL• larnHn·1111t1·". kantlntnwnnrg-o wwzi1:cic 
jll'/.f'Z k_ ii:.J111 I hi:lt i'1 )! I 

t 111ld1111i 111·hntl1.i w ll'a l I' l'ra„11jl) c:11n1c1.k11Wll. 1luQ ll'l'W. T~·lko ił la te atm 
i nii·nrnl 11 l1•11trz" .lak 

0

l1•k..;pir i \lulit·r l'i1•rw:-:z1• s1.l11ki, wyMaw innr na il~ -
k:11 h ani \11~1·!11, zawtlzi•:rzają !lt(lli nirJakiP Jlll\l't clzt·nie J••tl)·nie k11ncp1·towej EP'Z•' 
11li111r1'1\\' 11 ,\ szk11\11n,·d1 na •I,\ In impr0\I iz1łl',\'jll,\'ll1, nrnz trj nknliczuośc·i, ŻI' przy:;zl,\ 
ł111r0·1"i·I -1:11·1111 ło•ki1'.i k11l101·hwiłi nil' 11!111 aż) I się jr8l1'11· na wricłnł' spale nit• 
11111•t"11 i 111•l111!hrnl -<i1: ·1 r1d11"h mnit„jszFh maskami \rlekinuw i 'f'l'~·,1·clin1 · 1 \1 

Z\11lł11a \1-n1kz" 1·1ar 11011 \rh pr1!'ł1'rn. wni1·sinn,\Th {'l'ZPI. <ioldon iPl-{O dn tNltlll 

a ni ·1.:q 0 11Ż,\ ł'Zflll\ l'h l.lltliąd. j1•[lłJ i)\\(' 'Ili z i.~ ·ia wził'tFli - Z:\l'Z,\'Tll\ d'l.iHł:H" 

i 11dmi„11ia 11)µ1111! ·1 Il,' 1110 ... kicj 1111 •lnil'. l\nmPtljand przy\1~·kJ i do impr11wi111-
w11111a li111'1111:id . ··z·· 111 n1111111i1'.il\t:Y lla\l!'I 1·1.\la•·, 11i:1·1111il'zaj11l'Y się jlli. w t~·ch ·w
... ach d11 .iarn1·1n·111~1·h /„111'111nil.,, rnrz~·najr1 11a\Jicrn1· zamik1\1ania tln ,;zt11k .pi,;a-
11\'l'h" . k1"r)• h 1r1.1'11a -ii· w ~··· nn p:imi1;1·: 1111111ż1•ni "1111rak1e1·1·,,, 11:1 ... cenit'. 
11 •'lłl':tZ l11 111ln;h11i1•j-.zy ·h i .}•ll••m ia ·h psy1·lti1·1;11ył'l1. witają z nHhl ··ł'ił!. wicll:l'' 
w lf'lll 111 \!lll't "" n 11 ~·c·h 111o1żliwnśc·i tw1.•l'l'/)'C'h l'rzPpudly S) llll'l l')'C'Z!IC i st1•n·11-
I) po\1' -yto1:11·.1··: •l11t'1'. W) p1·1'1bowa11r, 1111'7.ll\1 ndn!' 1·01ir1 /ti 1 la:; i tl1.h1 nił' ltlatło 

i Klllpi11 hrz111i1 1· l""'l•,'I~ 11ik1 sit• z nirh nit• mini. ' at11111i11-;l \\ plj'IH\I 111lotln
:.1·i11 i 1t11·n11 il'lll pija n~· h1lm r u lir \I l11,;ki1·l1. i;:-11"11<'1d. kawinr1·nel" 111iP,z1·z111·1. kii'h 
łnż.11i1· i hlli,raty ·h s.do1111w. I api1n1111 'pai 1·11t1i i !>11111!1'1 ' tli Bol111.rn :1. hoduj :i:t• j1•
tl~ 11t• ma ·ki k11'11·1• nihyl11 !llillh jaki10. • l\1r· 1011\ :11•1. 1'a11ta~tycz1;1'. 7.:1J•:l'ia \1ra;.: 
1. ·aJ.•111 hnt1·t 11 Pitt 1\:1 rn:l\\ al11\1) 1·1t \11's111i;1l\1 '' \ 11 0. z4 . ·„ 1;a kuli y. 11-.1ęp11\111· przt•d 
l) Ji ami 1ntlzi r1.1•1·1.\11i-.1y1'11, 1'"l'"k'"~11\l'h, k11pi11\1·an~'<·h z natur)· .• ik1111 lll't,trał11t'. 

11i1· ni1· \I~ ra;.;iją1·1· d1•1\on •',jt'. T1•a11· nil· .11y-.t:l\\iu" ,il ż .nl.c.Jii·) 11n~,111111 ' '. ( luh 
.plant pttłoli1·1111•g11 /. d11111P111 l'a11tal111111• . . \k<'ja p1zt•!ll1 i,., c: z 111il•.jo.;1·a 1111 111i1•j::;1·1•. 
""'li" 1•ritr1Płi~: :lntln) 111 11•1·,·n1•t11 nic j?:1l'llzi. ·ho1;łi~ nim min! UF l<•atr l11h dom 
~Wll\\ nlny1·h l'l•Zl')'\\Pk .• \ jui. ll:tj11111it',j!->Z)' ,zkoptti jll Zt•fl!Słlllliajq ~\rn:lt• 1.j1•d11c s1•i". 
1«1n11lje ~1i:h11ki•',I tcrn:j1 \r) 11tcJe,:1 • . 'ikl 11 11irl1 11 żyl'in rndzi •11ncm nit · w,. 
11it:1· wol110 ll:t nit• p;wizdat: . 1 i •1·pi 1111 t •m konsln1k1·j:1 1111111111 - :Ił· · ż)·1·1t· j1•·1 
nk•tn. lrukryjn•· urocw h1•1.k:1.tnl1111' . .\ d10tl;i;l prz„1·i1•i. 11 ndzll'it>11· irdle11it żF i ;i. 

\ '' i1;1 · n•tdizm: lfrnlizn1 g!o 7.ll"Y anar1'!1i<: '' • zf11rl'; luh11j1!ry 11; w tl1•lor-
111arj:tc'łl. 11 n'•g w"wlłiit',] c tl'lyki i \\)'Zllllll'•'ll nb~11l111n1'.i ~1111hod:- twnrzl'nia: 111 1•-
11all'i<i1111·y I') tm11 i or1uu1w11tyhi. pr1.1•1·il1,.;ln11 ia,1ar) im pr1.t•bmrnt:1. nil',.;l)·l'l1:111h• 
1. l 11ż1111: a1·~t111ll; natur) 11r:J111il'-.111ł'-Z0\(111w li1111\11·1w,1ami :1r1~· t:-1·1.111•1111 1·1·:11dzi\11· 
Ż\c·ic" 11i1·!'z1ti1· 11l~111w, 11!1• ... l,11111·111111'. 11il'1•11jc;11„ 1!1•:1ltzm. ł.ti'i1y - jak 1w1.q 1111/ 
l\i.:mil i łi1"rat111·) p1·1:1l1.1', 1·1.\ p1'iz11it'.i za11:-zc• 1>a11k1·11111j1· i ja I.o l'l•al<•',i•: " ·' 1111 
lu.,,. 1111111„1 ilu l1wl)<'ii 1.1a ... ~1·111tj l1tl1 rud~knln~ n11i11at11raliw1, 1•1• • 11111 11 prn 



ro"•niach artystów, 1.dala ort życia w ·p(•kze ·neg-o - i wogóll' od żyda, wyra
iaji\l'Y 'i<' w ymbolach kun ztown~·ch. wierzący swi ,cie, ŻP ztuka, jako funkc,ia 
spoler1.0a, powinna się ograniczać do upir:kszania ~zp1·toty cod:dennej Juli clnstar
l'Z81lla rhoremu bogaczowi drogic:h ' roclków aneslei)·t•znyl'h. Healizm zawsze pu 
tępiany .. . i zaw ze rndo~ni witany. Potępian~', gd~· . 1ru1·ą1· i:;i11: rewnlw·y.Jn1·go roz
pędu, poezvna ko. tnieć we wlasnej rloktrynie. Witany ra<lośnil" gd~-. burzyciel 
~miały, zjawia się n:1 tle spolecz 1istw. wyr7.1•r1•an~1·1i pod wzg-h;d1•m lrnlturalnym, 
i pogrążony ·lt w .:ni ei l larrri ·:mym o a11t~r ku 

Dziś. łatwiej ni~ kiedykolwiek, pojąć nJOżPmy istot-: J'l'aliz111u, muwi1: u nim 
spokojni i nie lękal' się jego 1·z komo harbar:11y1i1:okich ataki'1w. \\ iclką poeil'dH\ 
jest już lila nas znajomość pl'Z · zło ti. \\'st.al; tnwnrzy z1·111 O.ionizosa hył Syle11. 
wszak obok monumrntaln go t atru bellenskiegu i lacin kic·w• istnit·ją mimy lndP
'H'. imitujące życie poloc::1.nr w ~pns('•IJ rlrobiat.gow~-, rzrstn . . nirrcnzurnlny 

Liturgiczny teatr śr dniowir ·1.a rozwija się dzięki napJ~·,1• u\1' i pirrwia:-,tk1\\1 
'wiceki ·h, r ali t~·cznyd1. zgola mbasznych. ('or1wille dla l:kud1·ry (',IW i jt'lo\'O gn1p~ 
jPst wstrętnym reali tą - podobnie juk hyl nim Eul')pidt•s clla \r~·stofanrsa. Pi(i
ropusz romautyezny i almawiwa z misternFh tyrad 11 - 1.~ta Wlktura 1111"0 \IY\\o
laly oburz(•nie obow klas~ 1·znp~o, któr~· poet1; .I h·1·n1111iei.;o" nuz\1 al s\1 ię1okra1k1\ 
1.a lo, że, unikając zlocon~· (•h per~•frnz, odważył sit• uż~· c: słowa ~s1·l10dy'11 TPHOŻ 
sa1111·go \\'iklora łlngo styl cenil'zny u:pil polrm Zola, juk wszelką opProwoś1" 
i papierowe surrogal~· życia . „.'arrlnu w 1-iwej t>poce bJJ wyohrazic-ielem realizmu. 
a dzis smakują nam jego . ztuki, niby przemiłe , . tarosw!ecklt' wodewill'. :\ie· 
winne reformy t1•atralno-mu1.y '7.Jll• lilurka i Waguera gm·s1.ył~ pic1·inisluw i llans
li ·ka. straszyly tlyssonansami i hrutaln m malpnwanit·m natun a dzl~ Orfcu 
i .\krsta są dla nas ~11 iątynkam i A'rer·kicmi, zbuctowanerni z cl1.wi(',k,·,,1· harh Eolu. 
za~ ~Pierścl1•11 , ' lbclunga~ zalatuj1· prz• •"li<'zną wlost.l'iyznq. ~lo~naliy zat~m JH•
wiedzleć. że realizm to 01lwi1•<·zny prnlro<t mlody1'11 pr1.p1·iw starym, siln~·l'h prz1·
ci w zloionym n iemoci1. 

\le Jest takż „zem~ innem jL•sz1·z1•; ż11dzą pla 11 lenia si~ w rzeczywisto~ci 
w ż ·ciu wspólcz••i:;11cm 1 blizkiem i na poz1.1r dnt~· kult1em. ehn1' w islo•·i1• uienchwyt 
nem, ua równi z r' 1.t11 demnyrh tajPmnii; 11 A'l.Pd1~wiata ('okolwiuk ci nioby sit; 
µowi •di.le•' na pochwlll~ ideali1.mu w ztlwe. nka1.uj:~c·pg11 ohrazy niet.iPm kiego 
piękna, na skrzydłach ko11templ11cji t•1.~ ekstazy tll10AZl\l'l'KO 1lt1s1.ę h11lzk11 w lreJ(: 
Wicl'znos ·i, ni podobna zapl't.ec:r.ye, ze ten kierunek 111y~li i uc.w1 nic w.vstar(·zu. 
a przynajmniej nie wszy, lkim w~stan·za, ie równą racje: h~·tu posiada droi:-a wio
dl!Ca w głąb mate1:ji, w gb1b iloczesnos ·i. w gląb lahi1',vnt11 pow zednfrh t.llKll

lirk. Tylko raJ 1.ywy, Jlllf tan. ki \\" !yd estewmanC.w każ<' si' W) pi ·raL' lej ude 
chy, jaką sprawiają nam malowidln codziennego życia z jego hrakiem logiki i praw
u1.iwy1·h ludzi z ich mieszncmi rado · ci ami i 1.marl\\ i1·niami. Hcallzm j1• t obok 
idealizmu (klasyc~· zmu, ymbolizmu) rlru,i.:iem olilkzern sztuld i drugi"'m 1.wi1·1Tia
dlcm natury. iła i jego głębsze zn:H·1,1 ni tkwią ni " haslarh "powrotu dn 11a
l 11ry". lc1·y, w odważnym, wa1:jaf'k im okT'l.yk11: .~ naturą nap• z('1d, n a ntilcp~· 

'I aki realizm namiętny i natchniony zaqli1)!'ujc na oklask histurjl, jt'~t wlecznv. 

Kto kocim i.ycie wr wszystkich jego 111··1,e,Jawa1·h. kt.1 nic ]lrzechodzi obo
jętnie obok szczęśr ia. rzlowiPc1.cg-o i troski, kto od1·w wu I" 1czJ1: rzeny nie11owl' 
nych i mqd1·0~: drobnych wydarzen - nie moie nit• li~ 1' !'Ca listą 

:'\ie mogl nim ule U)'t: C'arlo Goldoni, .uc·zci\1 y awanturnik", który pota1111 

""'I''" plaszcza podróżnego zmiutł kurz w:->zy tkich mia;.t i mia„tec1.ek wluskkh: 

kti'•rY miał oczy otwarte na w zy tkie smi •szno;;ci '·wiata 1 ojczyzny; który błogo
sławił z 1:aJego serca, ro1.grzeszał i miłował tę sarabnndę opętańczą, zwaną życiem. 

\lu lal by1: rralistą wesoly paJe -trant-komed.iopi . dla którego nawet wojna 
zbyt groinem zjawiskirm nic była .• Je t Io widowisko uajw panialszc, jakie sobie 
można tylko wyobrazić' - Pisze w pamiętnikach. - \\" zędzie poustawiane stoły, 
1w1.y których oficerowi•• raczą się kol •jno. \\'ewnątr-1. namiotów lub przed nimi 
nirustaun · balr, l'Pstyny i koncerty. Zewsz1\d priynoszą i\ywuo ·C.. P Jno szarla
tanuw i lino koków Kiermasz przerozkoszny, najmilsze miej ca scbadzek!M 

Smakosz, winochwaka, kobieciarz i zwolennik wszelkiej swawoli rzucil się 

1. u;;mwchem 011 ustach w mętne morze ż~·cia współczesnego, zgruntował je i wy
płyną! z. tym ·a mym mimiechrm, trzymają '' ręku perłę rzadkiej piękno 'ci. Perłę 
tt; 1.łoiyl w <lan~e ojczystej l'Cllic. L · mie ·hem, w którym pokazał komplet zdro
\1) ('h, silnych zębów, oealil jq ot! "rnil·rlelnej śpiączki. 

Dwu na toletui okre · twórczo ··ci kom11djopi ar kiej Goldoniego wycisnął na 
t1•11t 1n wio kim wiL•kuisto piętno . Płocin)', juk Lope de Vc •a, poeta zmodernizo
wał, co bylo 1mrnstarzałe - co piękne, zaehował. o trze reformy realistycznej, 
skiel'ownne przeciw maskom i komedji improwizowan d. nie ztlołalo a może i ni• 
111•1'1howalo wntlcnk miej staro:ó;wiCL'C:.lyzny . Teatr loldonicgo - to przedziwny 
aliaż 1law1wj bufonady z \1ykluwaiącą się zwolna nowoezesną komedją charakterów. 
:\i1· dowodzi tego po~lugiwanie się maskami w rolach uboc·znych. 'l'ę drobną kon
i:esję 1·1.ynil od cza u do czasu, b'WOli zjednania sobie widowni. Ważntej zy jest 
fa kl. ~(' Wl'u~ i111pl'o11 izac.]i aktorf'ki j ' sm w utwory improwizował i że ich wy
knna wi;y r,·,.,., nie i b~ li zmuszcui tiu tej l W(·1rc:wj pracy. l'isal komedje na kolanie. 
rrz~·aktow · r•rOZ!\ zabierały urn najwyiej pic;ć dni czasu, pięcioaktowe wierszem 
11kla1lal, \\ lio'zaJąc Jui pra1·ę nu cenie, w 11rztwiąt{ll dni piętna tu. Nie dziw, ie 
1.0stuwil po sobie 14!1 komedji, 10 trug tlJi i 3 lC'ksty do oper powainych, komi-
1·wych i intermcdj1 w. l\siążkowe edyrJ' j •go dzieł sceni znyeb nie dają pojęcia, 
1·ze111 0111' były w istocie w ramach ll\I c1.c nej reprezentacji t alralnej. ą to 
wlasciwle sc1•na1:ju;1.c, wl'iąz .i ' zez kanwy, szkke 1ljalo ~ów i sytuacji, klóre do
pi„rn w n;k11 ukto1·ow i pod hatutą autora - reżysera nabieraly rumieńców :iy ia. 
<folduni nie ml1gl i nie uminJ pisut: inn ·zej . 1 · ie mógł, l>o warunki tealru wcne
ckic~o. :r.mil•niająn·go 1·0 kilka dni afisz, nie pozwalaly na robotę w tempie wol
nil·j;;zym. , ' i umiał, bo, portró:inik wieczny, miał wstręt do wszelkiej sedentarji. 
< hwytal nat11n; na gorącym uc:.1ynku, notował w lot swojo obserwacjo, wymy:Slał 
na pn:1ke lub - po molierow ku - kradł jaką zabawną fabulę, która sh1:iyla mu 
1.az11·y1·za.i 1.a pre I ekst do Jego studjuw portretowych, scen rod1.ajowy1:h i karykatur. 
lliel-(ł z mokrym sek ternem za kulisy - reszta dokon ·wilia się na scenie. 'l'am 
dzir:ki zbiorowt•j pra1:y autora i aktorow rękopis pęczniał i urastał do rozmiarów 
prawdiiwej kometlji, jedynej w i;woim rodzaju . 

\\' esołe obrazy dobrze w ·zystklm znanej r:11eczywisto "ci podbiły erce mo 
!lochu i clily wio kiej. h.om dje Goldoniego. jak opowiadają pamiętnikarze, zna
lt!ż1: mużna było w gotowalniach elegantek, w biurach do tojników, na ladach 
kupieckich. w szkołach i kl:1 ·ztoracl1; czytano je na ulicy - jak gazety lub ulotne 
!<wiatki aktuah:m. Jakis k iądz 'alerni o "wiadczy! z ambony, że, przygotowując 
• i<; do wycli kazan, zwykl \\czytywać t->i~ w ihiorki krotochwil 'olcloni go. ława 
\loli era weneckiego µrzekracza granice o,jcz~ zny. Wolter nazywa go .pittore c 
fiylio t/11/ri 11at11r11•: mówi o n;rn; "Ecco 1111 11011!0 che ha p1mfir.ata la 1ce11a italiana, 
r/1e in ·e1 ta col/11 fa11ta~ia 1· 1rrfre col 1c11110 !" 



~fa jednak r"•wniei. swoich \l'l't1~t~111·. . ieuawirlzi gn w piPrw;.;1.ym rz1:1ł1.i 
ahbate ('hiari. księi.yn11 zadufany w w~·m lalt·neie zivtłr(l„z.-zqry lioldonil'mu I)· 
tulu pierw ZPgo rrali t~ . <i kltlr) .lrnmPdj:imi placzliwr·mi" .-am ~ii: nnprt'iżnn uhie
µ-al. lnui 1:arzucaji1 mu nacluiywunie cljalclnów p1·rrnint',jnnnln)·ch i i.argonu ulirz-
1wgo: niezn11,i omo.'.:r wytwornc1;-u swiata. ilB i.l' ksil;:i.nic1.ku1n 111u.\11ll11 mt·1wi<; ji:zr
kicni, klórei;·o by • i1; wslydzilu pokojuwha: '' 1·cszric 11it·z:1r111fnnA1· a!'fy ·t~T11H\ 
oburr.ająe nieuctwo w il 1.il'1l1.i11ie ju1·y-.p1·ud1•ta,ii. „tyki. · nwd~·cyn~, 1111ato111ji 

i.„ geomct1:j i. 
L cz. 11ajzncieklcjs1.) wró1;- ezail ,il; '' 1.aulkarh Wl'nrckid1 i dług-o. sprylnit• 

obmyś l a! porę i :pOSlib napmwi T~ m zbin•m hy ł człowi<'k na,jlanta~tyc;mii•j,·1~· 

pod księiyrem, pocln klurl'l{ll irnaKirrn1·ja nil'praw<lnp11cloh11ii" d1orobliwie hujnu. 
lotna i bezl,!:ranie1.na tworzy mic~zanin1:. d11jq1 ·ą :;i~ ukri•sll<' takim znak1•·111: 1SzL•k
spir 1wska .Burza• + .. Jak --ię \\'Hm podoba· ..J.. .1->f' n lll• ·y łetni1'j" + .Tit us .\n· 
droni ·u ''l X (Callola "Balii di ·re ·an la* + Bre11~h1·la I Bo~r·ha k11.·z1·nia i kit•r
ma z.c żcbracz + ~lozarla „Dun Oio\·a11ni· i .Flet zaciarowany·1: iloraz p11dni1•
sio11y cł o potęgi niesko1iczoncJ per ki1•h i arab, kich np1rn i •sl'i. 

Tym wrogiem nicthroul!l1·l'go odrod~d il•l,1 sc1·11y \\IOskit'.i był dziwak, 1w-
z11<·~· się z1• ·taro wiel'ka, gardtący wsz.y::;tkit•UJ, co 11sp1"1f<ozrsrH'. zakochany do 

szale1'1 twa w ... tamżJln o~,·i; anach1·l1nizm wrj 1•r111kt, a1·y~t11krnln z pncl111tlz1•nia. 
lllT lokr'ala w po~ohi e my~łenia i <11kzt1wania. miłujący pii;kną ·wwznns1· i . 1.!11· 

1·zno pii:kno (jak pói.n itjsi R~·mboli.;ci\, hrz~·!lząt·y si1: 111·ns 1olt\ , .· \\ohoil11. 11nl11rnl
nosc·ią i prawdopmtohieli. lwem . 

Tym zajalłlym pr·1.cciwnikicm nil'11innei:;t1 n·aliim11 fioll!unii·~ti h~·I hl'ahia 
l 'ario liozzi. 'l'cn sam, o kti1rym tllłła \1ypi. )'\rnli ,'r hleKlowil· . 'l'i ·rk. pani di 
. 'tai'I, Karol ':\odicr i Paweł cl ~Ju ·sl't. Trn ~am, kti1r1•11111 JlO'ł'Jlłlll·l!'l'11!1·~ko\1) 

cia„otlzl j, l~1~oe ·t Tcouor .\madcw': I ton man po::wię!'il 11ajpi1:knirj~~1· 11 !.1:p)· "'' ~ ··11 
rante.zji kryl~·czoy ·h. Ten sam, ktur~ trau;iknmicz11q l'l'c1:i:i n ksi•:i.nic·lct' l'lii11-
:kl<•.i Turnndut oł nil F'I') der~· ka 'chilf Pra 

Uuzzi kod1ał poczjt· i d1.iwat·znos1< uznuwal tylko Lo, l'z„go j11i. niema luli 
jeszcze niemu . . Prielo ni<· 1111·1gl sic~ pt1KC1tlzk ani z pedunt~·t·rną ('kliwosc·1ą k~ii: 

dia I hiarq~o. ani i proslOU\ i nnt11ra lnnś 1· iq ClnlduniPgo. Zarz11I \I i•:r "'' ak1111· 
uh)1lw11. l\asamprz 1 '1lł 11·~m~·~ la11i em na it'h ha1·ha1·1.~r"1stwu p11 kawian•nk11"11. l!dtii• 
Rchncl zili ~ię komc•l,i:wl'i, J111t1•m Jlasr.kwih•m - \1 re -z.cii· oajsku1t·1·znicjsz:! hrnni:!: 
trnlrem. 

!'lisi aoO\lil wzią1 · " obronę • tarą komo!lj1; impruwizo\1 a1111 /. pal11l'ym si•: 
~amą 11:c1.)'. niezliczon~·m szeregiem hłazoi>w i ma. ck, i .i •J lwrw• plami i jar-
1narcznumi la1.11m i, nniwno.\·111 , humor1•m, patosem i sent ·nH•11trm. u ·111y I Pn rnd 
,;winta oświet:il promkniami nH,ipir.lmi js1.~ ·li i naJnil'możli\1,1.)ch hajPk, 1·1·1<·,..i:1-
11y111i przrz pryzmat. swl!j clemurrio'znej \\yobrai:ni: okra ·il gc • ki111Hzlc•m wirr~1t'1oi
sarski111, ory łoafoym, bo, obole wys1.11lrnny!'l1 rylmL1\\' i rymó\\ . n ·,, ;.:arclziw.\ 111 
1 not~· warni clz i ecięcyd1 kołysanek i piosenek pouc1.as .rnęlowania" . 

Tale pow ·fn l ~ :::l,1 11ne, 1111 nit::.:t'gu w literaturze• swiata nit•p1 1tloli1w. l·'m/„, 
draw11licli c. 

llhrol1ca i odro1l1.iciel umiłowanc'.i prt.l' I. Jur! 11!0!-:iki ·ztuki - zd11hyl ciel r:1z11 
•rce lutł11 i pO:.:)· knł ~1.czerą ~ympaljc; kflmt•cljnnl!·rn. ar1.l.11lwi1•k !1•kbty. l\11'11·1· i111 

priy110 il, b) ly dla nkh arc~· tru1łnr i mni•·.l 11a lmprnwi1.arjc; poz\1al11ly, nii. :<1l\i
l'11wn lraklowane krotol'hwilo <inldciniego. 

1'1•\l•Hll.l'llitl i n:1paś1·i autora .\lilus!'i lr1.1•('1L 11111;1:ir:w1·1", .:--.i l'l1it•:;kit•g11 f"' 

l 

twora" .. ,l\n"1l11 jP\o>nia" .• Kobio'ly-węia" i „Pięk110-:d1•loncgo pta zka" nie dawał~ 
"Jini· :111\1okato\11. 1·r:i\1ściP \\'res1ril', gdy raz .Jn~r)'J:ły mu do żywego, pakowni 
manatki i w ·je<'hllł clt1 l'11ryż:1 , ni zna.ląc aui jęz~ ka, ant ob~·czuj(J\\ lh111cm-ki1•h, 
niemnil'.t pewny ..,it•ble. \Jin! w!Pcl)· - jak mó\\i - .:.:alełlwi1• pi~f'rlzies i ąt tn~ 
lala" \\' Paryżu 11tr0m11j1• "i': z w~· l.lndania lilPruł11ry \\ło~kirj na rh11>r~ll kr11-

fcws~im. 

;>;111\ komc·cl.1nmi 11·1·mi może -,iedzit 1; clluże,i. niż wówt•zns, kiedy musiał kl<'-
1·i1' je na p1·~deP. w przf'cląg11 ki lku rlni - i w tym nowym fi)·. lt•m iP pr·acy ~wi1•ż11 
znajcl11j•• rozkosz. \\ r . I ii I w homed.i i lh111rn kic'j l{r:rją ,irgo komcllję p t. • l.r 
linrrrnr hienfais1111/" • lawa przy\\ iezinn:1 /. nj('zyzn~ nil' opn,zcza IJ:'J. 

Pn 11padl.11 mnnarchJi tr111·i swą lwns~jkę. Dni:c i l11tego lllH r . pbze pnetn 
.Jó1.l•t' ~lar:ja c'h1·niel' li t do l\011wantu, w kt '1r~m domaga się przywn·1ernin prnsjl 
.si:<l1.iwrmu cu1łl:ozit•ml'Owi, znamil'nilernn pi!:iarzo\1i, kt<"1ry d ł at trz~·rlzie,;tu uwa 
i.al Francji; za «woją 11j1·1.1·zn1: . ;1 li11"1r<'go jł'niu"z i 1·nnta rn-<llll-(llj!\ na „z:irunt•k 
•·alej Europ~". 

Konwent wydaj dek1·t•1 pr1.~·r hylny. \ie ·t ·1~· za puzno. Ocie11111 i ały z1• 
,.,fllt'<t;l'i Ciolcluni nmił'ra w okrutuej n tlz~-. w J1rzedrilni11 i111rrprł11rji f'llł'ni1•1·a. 

" l11Lef!" 1;n:~ r. \I' lichym domku prz~· 11lic~· Sain1-.·a11,rr. 

U1is / p11hlai.liwym usmic1·h m patrz~·my nn . pc.•r r;n11z i1•1To z l111ldonim. 
I 11.iPlll obydwu ryw:di ilnrzymy I) m ~amy111 npl11uzrm . I ni1·zawo<ł11ie obyd waj 
"l'l'!10J1isarze '' crwcry, spotkaw-.zy ..;ię narl pnld11mentami f1•111ru ziem-,kiego, tum. 
L!tlt.ie prz1•d n<'I.~ ma "irlzów - ludzi ukr~ l!' są rzaro1lr.ie,jskil' maf'l1in~· I.o n - rc··w
uił'i. ~miP.it\ ;;i1: sc•rdecznie z tPgu l·hwllnw«'go nirporoz11mi1•nia . . ' ie pojmlljl\. jak 
111111 mo~ln P"''~ttH;, kn1·11 lrnżcly z nirh na swc\j . pos1il> ko·hal życic l ~ilnk1.•. 
T) Ikt). że 1 inu i: . ia1la.i<1c do Jlisania 11 kł111lnł na n11 ' <lzlwncznr,i form~'. mrn·1111 

il'yz11,i;\1·1· nkulary. 1 iol1li•ni zas p1 ·,.,l11 •i\1 uf ~i<: n111·111alnemi szkfa!lli powl~ksz jq1·c•mi. 

Leon Schildenfeld Schiller. 

Bernard Shaw 
(Polityk i pisarz). 

\\ szkicu autobtogrnficznym, prz~znacz?ny.m dla s~voich_ krv_ty.
ków, broni sit: Sha\ przed zarzutami rodz1meJ krytyki ang1_els~t<'J, 
jakobv wszystko, co w nim cenne i nowe, zaczerpną_l od w1el~ 1~h, 
umyslowych protagonist~w ko.ntyne!l tu, _od l~sen_a, N1etsche~o, I ~1 -
stoja j in n •eh. Z~ zjadłtwośc1ą ar_i g1elsk_1ego. tr?OISty \yykaZU.)C S ~\'O.) 
pobratymstwo !- l?tsarzami rdzennic an~1e.lsk11111, o kto~ych 1stm ~nt u 
niewielu bryty1sk1ch krytyków n~a P<?Jęc1e. Wyszuku_Je zapommanC" 
i przepadłe ks1ążk1, wygrzebuje me meznaczące n~zw1 ska 1 \\"S~azu
jąc na ni<' patetycznym gestem, . wola: O patrzcie Archery 1 wy 
inni, oto mój rodowód. oto ludzie z których wywodzę swo1ą my..,J 
i wiedzę i artystyczne uk<;>chan!a. . . . . 

Napt>\\'no 111\.:t mu nie uwierzy. a na1mn1e.1 my? lud~1 _konty
ll<'lllu. dla których jest rzeczą oczywi tą, ż<' lh n, l 11 LOJ, N1e,t Iw 



i B. Shaw, - to wprawdzie ludzie jednej epoki, ale nie jednego psy
chicznego zródla. Niewątpliwie łączy ich wszystkich element zasad· 
niczy 1 dominujący w ich twórczości . .J est nim ideo\'va dyssocyacya 
\VSpółczesnego porządku społecznego , wywracanie na nice wszystkich 
jego obowiązujących wartości, wykazywanie nicości 1 pustki tego. 
co nazywa się moralnością obowiązującą, prawem, przykazem etycz· 
nym, humanitaryzmem, ind>•widualnością 1 t. d. Ale każdy z nich 
-i w tem leży najistotniejsza treść-innym patosem rozporządza, 
innym środkiem ekspresyi przerażenie swoje współczesnością mani
festuje . Każdy z nich zaprawia swój światopogląd jakimś osoliistym 
parti pris, czemś z góry założonem , jakąś religią i wiarą. dla której 
należy tworzyć, urzeczywistniać, walczyć i ... ducho\vo bankrutować. 

Tylko B. Shaw jedyny takiego patosu nie posiada. Nie posia
da go tak samo, jak aktualność życia w najrozmaitszych jego prze
jawach ~bserwowan~, patosu żadn~go nie wykazuje. Patos l~ży 
w nas, me poza nami. A dramatopisarz, którego dramaty są, Jak 
u Shawa impresjonistycznem ujęciem życia, ujęciem równającem się 
demaskowaniu jego konwencji , nie rozumie patosu, nic uznaje i od
rzuca wszelką patetyczność. 

Shaw należy do typu purytańskicb fanatyków, którzy pozytyw
nie przeszli przez calą szkołę myślową najbardziej współczesnego 
socjalizmu. Posiada zakrój i zakres wybitnie społeczno · reformator
ski a jego właściwą. istotną cechą jest sztywna, idealistyczna jedno
stronność zasad. Jego relatywizm, tak świetny, błyskotliwy, na pa· 
radoksach oparty i roztrwoniony a dyalektycznie pierwszorzędny. 
ma swe najglębsze źródła w wyczuwaniu względności otaczające~o 
świata, przymierzonego do własnej bezwzględnc>j idei . Shaw posia
da swoją odrębną metafizykę życia i działania. swoje posłannictwo 
apostolskie, które skrzętnie i wstydliwie skrywa,-jak każdy czło
wiek współczesny i sceptyczny-nie używa słów namaszczonych 
a wszelkie koturny odrzuca. Ten bezwzględny ironista i burzyciel 
obecności jest budowniczym i wychowawcą. A uświadomienie tych 
dwuch zasadniczych elementów ducha moźe dać wyobrażenie o tem, 
czem jest Shaw, jako pisarz i twórca. Nowym, szczególnym i wiel
kim jest on właściwie przez dziwne pomieszanie i polączenic wraż
liwości estetycznej z etycznem i twardem wyczuciem rzeczywistości . 
przez kombinacyę scepcytyzmu z siłą twórczą, ironii z wiarą, fata· 
!izmu z radością woli , niedowiarstwa z fanatyzmem i ukochaniem 
idei. Te epigramatyczne sprzeczności, leżące jak antytezy Proudho
no~vskie na dnie każdego. przejawu życ.ia, stanowią właściwe psy
chiczne podłoże Shaw'a Jako komedyop1sarza . 

Jego twórczości dramatycznej niepodobna określić żadną szuf
ladką estetyczną, lub normatywną. „Moją metodą jest brak metody'' 
napisał gdzieś o sobie, rozprawiając się z angielskimi krytykami, 
atakującymi Ibsena. Lecz w tym ~raku metody tkwi największa je
go perfidja. Brak ten wydaje się przyj:>adkowym a wypływa kon
sekwentnie i organicznie z tego, co Shaw zamierza artystycznie 
urzeczywistnić i czemu daje inelektuałny wyraz. Jego kon- "dje i dra
maty są pozornie niezbudowane, lub źle zbudowane, o 1 chodzi 

~ 11 ((.) 

o wzory lub wymag~111a _ta~iej. czy innej ~zko.ły dram_aty~znej . Ko.n
i I ikt, lub akcya rozwija się 1 biegnie chwilam! sza.lenie mtensywmf'. 
aby nagle zagubi~ się '". kle~n~tach prze:udmc dJalektycznycb s~en, 
rozmów, dyskusy1. ośw~etlen_ 1 paradoksow. \\ ~ych s~ena.ch Je t 
Shaw najbardziej sobą, 1est, 1ak to z dumą o so~1e pow1edz~ał, pu· 
blicvstą i dziennikarzem . Technika jego komedy1, rozpryśrn~ta nu 
trag-mcnty i opisy charakterystyczne (nie tylk? chara~t~n?w _1 . sytu
acyi , ale rozmów i dyalogó\ ) tlómaczy się naJprayvdz1w.1eJ _śmteJącym 
się nihilizmem w stosunku do otaczając.ego życia. N1h_1ltzmu tego 
nie można brać jednak czysto negatywnie, gdyż Sha~ J~St przede: 
wszystkiem, jak to zresztą za\vsze P.odkreś~a ~zlow~ck1em .pcwi;ie1 
klasy, wiary, zapału, przekonań 1 partJt. Fabianizm. 1ako kier.une~ 
etyczno-społeczny jest tym wielkim pro.gramem które~rn an~1~lsk1 
dramaturg z równym przejęciem słu~y, )ak ~ażdy .c~łow1ek tak1~J czy 
innej partji. I dlatego, poza wszystk1em1 na.1ba~dz1eJ subtelne~1 ana
lizami psychologicznemi, poza rozkoszą .iaką. się_ wyczuwa w mtere
sujących i oślepiających paradoksach, .kr)Je się ten społeczny żal 
i święte oburzenie, które sprawia, że dzieła .1ego są pozytywną, do
broczynną, niemal religijną siłą, zwiastującą nowe okresy czynu 
i myślenia, okresy lepsze i szczęśliwsze. 

W jednym . miejscu pisze o. sobie W)~raźn}e: „Jestem, byłe;m 
i zawsze będę pisarzem rewolucyjny.m. pomewaz nasze ustawy unie
możliwiają prawo, nasze ~wobody niszczą wolność. nasza w!asność 
jest zorga_nizowaną. kr~dz.1eżą , . na~za .moralność beZ\ystyd_ną h1pokr '· 
zją, skarbiec naszej nauki zn~.1du1e się w rę~u glup1ch meuków, h~b 
niedouczonycb głupców, pomeważ potęgą 1 władzą rozporządzają 
tchórze i ludzie słabi, a nasze pojęcia o honorz są z gruntu fał
szywe" 

Nie ulega też wątpliwości, że krytyka społeczna i reformator
ska praca nad naszem indywidualnie zdezorganizowanem spoleczeń· 
stwem jest najważnieiszym celem aut<;>ra . Wyply~a . ona ~. propa
gandy politycznej i temparamentu działacza, znaJdU.]e SWOJ wyraz 
we formie scenicznej , a czasami koncentruje się w merzadko dydak
tycznych dyalogach . 

Na tle tych reformatorskich aspiracyi wyrastają przyty_m dzieła, 
których artystyczna wartość przewyższa napewno z~m1erzema a':1t<;>ra, 
na aktualną raczej miarę zakrojone. Jedną z takich komedy1 Jest 
"Major Barbara", widowisko w wielkim stylu, któ:ego tre~CH\ Jest 
walka o duszę człowieka. Walczą ze sobą dwie P?.tęg1 o ~er~e 
szlachetnej kobiety. :::>wiat chrześciański, nagrody, _Armn Zba~1~ma. 
ratujący duszę patetycznym słowem, a karmiący ciała marnymi 1 nę
dznymi okru~hami ze s~olu Pańskieg<;>-w zapasach ze świat~m. po· 
gańsko·materjalnym, ktory chce walki, walki o chleb. sukme 1 ~o
szule, aby w silnym ci~le mogła rozwinąć się wolna dusza .. Pome
waż walka rozgrywa się na płaszczyznach społe~znego ży~·~· zwy
cięża oczywiście dewiza, że nie patetyczny humamtaryzm, a!11 mstynkt 
egoistyczny zamaskowany szerokim gestem dobrocz_y~no~c1, ale cz.yn
nc działanie, bojowy tosunek rozstrzyga o wartości zyc1a. Człowiek 
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musi się wyzwolić. zdobyć dla icbie władzę i potęgc: 1 wlasnym 
mozołem wychowyw;ić !>i do noweo-o życia. 

. . \\"szystko u Brrnarda "haw·a zmierza do wyzwolrn1a siły i pędu 
zyc1owego. w człowKku. haw je t oc.i;ili tą. bo podziewa i· 
7:nałeżć najlepszą moż.n?ść roz\\:oju jednostki\\' po!C'czrri twir socja
l1~tycznem. Jest cynikiem, śmiertelnym wrogiem tak zwanego idc
~ltzm1:1: den~a~katorem ob!udy._ patetyczno:ci i recytacyi. gdyż widzi. 
ze. napsto~nieJsze wa.i:tośc1 życia spoczywają bezsilnie w pętach ick
:il1styczne1 frazeoloo-11. 

Ale. ani_jcgo socjal~zm, ani jeg. s~cptycyzm nic zacieśniają 
horyzontow J_e~;o patrz~n.ia .. t~k ~zerol.:tch 1 tak w gląb idących jak 
tylk.o ogarnąc moze naJs1lmeJ bqącc erce t orli wzrok człowieka 
o-cmalnego. l~aw iest najczulszym instrumentem, e1 mografem du
chowyt~\ reagującym na wszy~tkt~ odchylenia i załamania się ,,·spół
cze nosc1. Je.,.o ntcugtętość. z1adliwość i gorycz, to nic smiC'ch przez 
Izy ~entymcnt'.tlnrgo. romantylrn. albo Prom t u z.1 w blazc·riskiej 
szacie. ale święty gniew. twórcze oburzenie i wielka próba siły . 

. Bernard ?haw .i.c t czlowiekiem walki; wziął sic; za bary zr 
""· polc.zesnośctą angielską t wspt"ilczesno cią na zegn kunt\'ncntu. 
Nic dziwnego. że: w arsenale jego znalazła się 1Jrnri 1.iadli\\'ćl i nie
~awocln<ł kowana w pracowniach nieprzejednanych wrogow istnir
.F\ceg p_orządku .. Lc~z. z t go, że ha v b.roni. cj;:i listycznej używa. 
me wymka byna.imntCJ. aby tą . amą brnntą 1w· zwalczcll socrnlizmu 
t~m , . gdzie widzi konie~zno ' ć 1 potrzt:'bę t_cgo. r ilo 'nem .ir-st jego wy. t ~1-
p1~n1c w . ro~u 1907. kiedy na łam~ch .ied~ego z herlilisk1ch pism 
11~1es~cza'.1 _k1ch, wys_tąp1.ł gwałtowmc przeciwko socplnc'j demokraci.i 
me1111eck1e.1, n~zywa.1ąc Ją J_Uż wówczas n<łjbarclziej Jrnnserwatywnr1 
pa rtyą rol.Jotrnczą . Ostatmc lata przyzna I · slnszno: ć tC'tllll stano-
wisku. -
. To wyjątkowe pocz1:1cic rzeczywistości. odrzucanie formalizmu 
1 ~o.n\\'.enCJI, :vydobywame z. najzwyklejszych zjawi:sk życia trnJhar
clz1e1 mespodztewanycl~ treści. komplikacji i konsekwencji. swiato· 
burczy .temperam.ent l zdTOW):. jasny roześmiany rozsadek, natl:i.i:-i 
w zystk1m komedJOm C111g1elsk1ego pisarza charakter nieomal nwnu· 
menta.lny i ~~yjątk~wy . Krytyc~· nier~1ieccy. którzy przyswoili sobir 
Shaw a t~k, Jak nt~gdyś Szekspira. w1dz_ą . w mm na tępcę gcnialnt go 
dramatop1saru1. N1epo<lol111a na tym m1c.1scu roz trzygać tr j. prawy, 
al_e to pc\\'.11~, ż~ Shaw o t~·J dal~j po z~dł d Szekspira, że jest 
'.Ile tylk? .zw1erc.1adłem swo,1ego ~v1eku, me tylko st\\'arza nc~ obraz 
1 podob1enstwo Jego, ~o dz1e1e się we współczcsnem środowisku clu
chowem, s~ołecznen~ t kulturalne~1, ale luk swoj_e.1 tęsknoty napina 
w przy~zlosć, pc_>sw1ęca uzna ny 1 rzekomo konieczny o li.i cktywtzm 
autorski dla swoich pragnień i ideałów . .Jest w tym niewątpl iwir 
artystycznie. mniej s~ończony c.hoc:aż ~la współczesnych bliższy. 
1 ~k następu i~ powolt odw~rtośc1owywa111e wiecznych. 7<la sit„ pra 
wideł estetyki dramatyczne]. ktorv111 zre ztą zawsze hołdować h • ·cl~1 
hi torycy ztuki i filologowie. - ' 

Emil Breiter 

EDMUND ROST N 

\\ iad111110~( ll ;.mirrci Edmunda Rostanda doszła nas prnwir 
jl'cl1wcz<'śn1 <' z \\'tC'~l·i~ o zwycit;ztwic Frnneji . Gd>· ojczyzna ~\'ie! 
ldego pL)Ct\' osi~1gnt;la ""'OJ tryuml na1\\'\'Ż ·zy. nn pkb)'_ powtorzyl 
słowa bibli1nc: „ Panie odpuść slugt; Twe ro \\' pokoJu" . znal 
dziclo s\\"('go życia za skończone 

Albowtrm Edmund Rostand za łuż) ł ię ojczyżnic, on byt row
mcz jl'clnym z t\'ch mc'111icrt lnych wodzt:1w. którzy nad farną czy 
pod \' erdun<'m rozbili mur nicpr~yja~icl kich . szerraów. zapal em 
lrancuskfrgo żułnierL:i, ucząc go pic nt u rodzmnym kn-1JU . po-
wiGcentu, o mt; twic. 

\\ cza ·ie puczątków tw rczo ·ci R tanda. Francja mt;CZ)'la ię 
analizą p yc!Jlllogiczną, ży la wyłącznic z1m:czonyn~ w_y:m int~lck.tem 
t hołdowała \\' z<'lkim c!wlko\\')'m rodzajom poezji. Jak tmprcsJOntzm, 
}'Hr~a izm. symb_o!izm "\\ szystk1c t<· prądy _literackie i umy !owe 
\HJStadaly \\'~ b1t111c c elit: dekadentyzmu. plaw1ąccgCl ię ,,. kunszto
wnościach formy. byly jednak rnezdolnc do twórczego pt:du. 

\\ o\\"CZ<łS Rostand \\'\' tawil w KumeclJi lrancuskicj s\\·01ch 
Ti'omanl.111·u1.1;ch. g;clz1r oprócz „dwojga mloclych serc" i zwicw'.1ych 
szat wclzit::ku naprawrlt; nie bylo wiele. po których po_zostało ,1cdnak 
cos w dus1ach ludzkich z ś\\'iatów kpszych 1 szczęsltw. zych Z '('?o: 
m1111l.t1t'/.1J//mi. puwrociła na Francuską scenę - poezja, która clz1ęk1 
jegu talentowi przedostała się nawet \\' życic . 

.\ w fi":ii<:iniczce dalelvej Rostand dorzucił je zcze milo. < 

bezintcres1Jwną, ku \\'szystkiemu co nicdn ;ciglr. Tcm anwm u~a
zał pont::t~ idc·ału t m, rzenia. Niema jak marz nic, ta najważnteJ· 
sza rzcczy\\'istośl.', rozbudzająca życie, którr zrcaliz~wanc czasem 
zabija. jak trubadura Rudcla. konającego w objęciach ,.dalc\.:1cJ 
ksit;żniczki''. g;dy do niej dopłynął 

Aż pu\\' taje C,t1rano de '8eą;erac . . Z nim raz !n rudzi . si_ę _typ. 
ktury pozostanie na za\\'szc wśród l<'j 111<::śm1 rtclnc1 lud.zku .c1. Jaka 
trwa ncl cza o\\' Sofoklf's<ł. obcując z każdem po.kol niem 1_ nawet 
z nami 1aku rówieśnik. typ zlachetnego zawadj;1k1. rycerza t poety 
\\' jedn,,:i nsobir co dla usmiechu ust umilowanych, kierowanego 
cliućby ku inn mu. lub dla_ wla nej ta!1tazji. umie \) s1v1_ęcit' swe 
uczucia serdeczne·. ·amego s1eb1r 1 osobistą dumę, ty ko mgcl~· wą 
goclno 'ć Ona Jakby swictny piu ro pusz winna za\\ s~e nosić _się bu
tnie i 11uwicwać wspaniale. Zginąć może wszy tko 1 rado ·ć 1 .szczę
scir i 111ilosć i przy1ażri i człowiek sam. lecz nic nie przepadntc bez 
celu . ·koro da się uratować z .,.Jębiny ż •cia nietknięty 1 111eskalany ... 
Je panac/Jc. \\' tej nic poddającej się postawi tkwi istotne zwy
cit ztwo. 

Ten rumantyczny, \\'cwnętrzny gest Rostanda draznil czasami 
jcg;;i wspólczesnyc11, zwla:;zc~a zazdrosnych poet.ow. _którzY: '~)'l):
kalt mu łatwość jego rymów 1 płytkość jego myśl1. Nie cbc1elt w1 -
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dzieć, że R~~lcindowi chodziło tylko o wygranie ~a wszystkich scr
~~ih ll_1 f'i?dJ1 b_ohalerstwa. szlachetnego zapału 1 szczytnych pory
" w zy

7
cia. \\ tern przypominał i był zresztą prawdziw 'm na-

j~ępcą "' · H~go, tern bardziej, że zbliżył się do wielkiego roniantyka 

/,11 storycznością swych utworów dramatycznych _ przykładem Or 
qMo. -

. . I zaw~ze chodz ił? ~lu o przeszłą i przyszłą świetność Franc·i 
\\ Jego. wierszach dzw1ęczała nuta pobudki bojowej. Cyrano z~~ 
gze~aJ_ący swych Gaskonczyków do walki wspon:iin? ich drogą 
askoni.ę . !- obrazem swych pól rodzinnych w pamięc i tern latwiei 

pokonali naJezdzcę . • 

. Dla tego Rosta~d należy do Panteonu zwycięzców wielkie· 
WOJ ny! ~ak ten, . ktorx ~~ł swym współczesnym poczucie bohater~ 
stwa 1 _J, tó rr . wpi ął_ dzis1cJszemu żołnierzowi dawny rycersk i pióro · 
pusz, ni eumiejący się poniżyć. 

At0ny, wezwane przez Spartan o pomoc przeciw Medenczy
ko.m, posłały ~ie hufie~ orężny, lecz poetę - pieśniarza Tvrteu zn 
ktory natchną! ich zwycięstwem. ~ ' 

Rostand był Tyrteuszem Francji. 

Władysław Giinther. 

Z powodu recenzji p. St. Pieńkowskiego. 
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1-raigllw,..ką o znic:;ieniu o,:,\\ ktlPnia ilolnt')!O st·P11y. t. zw .1·a111p)'". 1 idyhy p P 
11i1• stawiał picn1-.Z)'l'h kl'oh111· nu pa1·kiecil' teatralny111, 11icdziałby . ze rampę gasi 
-.ii; wt dy. gdy tC):'O 1r.arhoclzi po1rzcba. Tyle raq n:yniono ten ck,.;peryment 
w Tcatn:c l'olskim - u p. P. tcg-o ni u sp osi rzrgł. DopiPrO g1ly kupił obie wydani<' 
„ l'an ny Jul.ii" . 't1·indht·r1-<n, opat r1.un wslęperu an tora i gciy pnypatlklem wpad l 
mu nupi. any prz1·tl laty kilkunaslu djalog E. G. l'raiga o "S1,tuce tcatrn" (nota 
broi• Cratl{ sam s ir, ,iuż 1lzisi11j ·mieje z dawn~·ch woich pomysłów) - dopi ro 
wt1•1lv pustannwll wprowadzić tę .innw1H",j1~".„ w felJetonir. Pan I' jest ,jednak 
dalt 111istq, <Ll'l:lrnlwick t,11„ o knloracll rozprnwia. lłorzej. pan I'. niedowidzi, aczkol
wiPk 1.abawia si„ mikmslrnpiJm1 a11uli;1ą. O tatnio, nil· zauważ~·! zga zenia r. mp~ 
\\ "Br~cie marnotrawnym", co rn·zynili;;my, nie pytająco radę ~wiatl go krylyka i
ni l'h Lf:dzlc pewn~· - uir. na skutek jego rcwelac~·jnego odkrycia. 

\\'Nemy ilo1 rPcen~,ji pana P. Po ••lrklromontcrsko-tapicerskim w tępie rzu· 
ci! ~ii: -,pra\1·olldawca « iaz. w11r-,z na piQkui1 i mądrą sztuki: fialsworlhy'rp;o, ktci· 
r1',j wy ·tawirnle uważamy za picrw~1.y c1.yn ważki na pniu repPrtuaru kamerał
nrl.('o i nowcwzesnPj g ry zespolow1•j. Pan l '. hiorqc pod uwagę, że wszyscy „dzis 
ż)jcmy pod znakil'm Wi1•lkicgo C'hama'", wróż» .Gołębi!•mu sercu~ znaczn powo
dz nie. dramat trn Luwiem - jego zdani •m - pot! względem artyslyrznym ni. 
wzno i sil} na żad ar 11 yżyn~-" . T~·mczasem slalo -ię lnaczc_j. Rzecz ztlohyla szczer 
uznanie· 1e stron~· r1.elcłn~·rh zna\1·rt'1w no11".zPj dramat)·ki i tw.c\rczos<'i nktor. lcirj 
11i okaz al a sil: J1·<1nak kasową \1 Ja;;ni dzięki rozpnnoszonemu .cl.i am twu•. ·re 
mając nic do powiodzrnła o cll'kawy1:h wy-,ilkiwh aklorów. konczy pan P. swą 
or1 n1· zapylanil'm: „Kto w 'l'1•alrz Polskim i ~fal~·m twarza 1·rpcrtuar i klo .i . t 
zun orlpowic1lzinlny .' Ton kto. - zauważa dah'.i pan P - ma 1.wyczaj ukrywania 
·weg11 r p1•1·t11aru roc·:ncgo. • asuwa to pod1•jrzenie, ):p KO nie posiada i ż nie po
~iatla ichi fratrnl111'J ani ża<lnej w~ 1yczn1j. • 

Znowu :r.arzut intelig1•nta z partJkularza, wyksztalconrgo na \IZOrach c n 
hcn i~·czowskirh l ' Z)' żytnmier kkh. l'rzcdl'w zystkiem ni <'li nam pa11 I'. pow ie. 
1·u znacz)' „rPpcrtuar rorzny" i dlneze!l'o nie żąda o~lo:-:zcnia planu na lat pięć lub 
pi1.•1·dzi1•si:1t·~ l'ann P potrz •huy ,jest laki .rozkład jazdy". fltlyż chdalby najwi
il oczniej priy gPtowal' si1; do ·11 y·ch recenzji za11 cza u. aby potem nie b) l zasko· 
1·zony Gal~worth~·m lub Je. zczr inncm. mni .i zna n •m tllu ~icbi' nazwiskiem i nic 
kompromitował sil; swym Zlll'L'łn)'ID d~·Jctant)·Zml'."m . . 'iech <iiQ tlowi Jl P„ ż1• 
n~ł afi1.anie rc1w1·tuan1 1-;tloroczn go niu praktylrn,ic sii: w ża1h1y111 po\1ażn)·m tca
tr1.1· euro!'ejskim. Podohnymi "hlulfaml" po h1,1.rnj11 • i«: natomint't S<'<'n)' malarnia 
-.1eczkowe l~rutlytn pa11 I'. g-dyby byl dyrektorem jetluej z takich ct•a, z pe 
wnością 111lpisałb) ze skorowidzów na Z\\ i k, 11mirszczony1·h na ko1'1 u podrt;l'1.ni
kow his!OJ'ji l iterntur~·, cnlą manii: a11lnn'1 11 clramaty1·zny1'11 i ohiel'ałby \Ir wy· 
wiadzif' tlzlennikarskim \I szystkic te dzieła wystnwit; w 11rzl'clągu jednego roku . 
• 'it•ch Ri~ 1 akże do11 il• pan I'. :i.• repertual' nil• J1• t .)c,clyną miarą wnrto "ci ar1y
ty1·wpj t••al 1'11. t iluwni chodzi prze •i i. t• to, jak i ten repertuar rell Ji wje na 

.t•cnie. \\"~·stawienie •• ·amuela Zhoro\\,.,kicg1)" Slowacki1•g-u, .\lia"la" !'land •la. 
„.\kropolitly" \\'~·spia1i. kie~o luh „Do Damaszkn" Strln1lberj?a tu tworów. kt<'•ryrh 
tcutral110~1·i pan I'. nie przeczuwa l ·w bałaganie prowincjonnln~ m, po trz cli pró
hnch, jest wi1:k~zą zbrodnią nii oliuro\1 ani • publiczności polskiej "wil'lnie granej. 
przt•i.yt„.i i pr1.umyi:.;lnnt>J, 1ll111!ą zbiorową prat·11 doprnwadzonej 1ln tonu nh•slycha-
111•.i -.zczero„l'i. kunwd,ji współczesnej, chm:hy j .i a11torc1n liyl nit· Lor<l Paradoks -
ll'rt. tylko na. /. Pcrzyn:-:ki 

• 'in·h . i1: tlowic \\'l'c~1.d pa11 P„ że warunki obe1·nt• i.ntlnem11 z tealr1"111 
1·111·1)pPjskil'h nk pozwnlają na za pel nianie rrprrtuaru ztukami l. I.\\ • w~ taw<•
\\ ••miM, W)'ma~a,iqremi ogromnej iloś1•i no" ,l'cl l lrnstjumów i tleknracJi. .Jp·i,rll 
pan PiP1ikow~ki kupował w ostalnicl1 l'zasach km wat~ iub ponczo ·h~-. Jatwo n)(li.I' 
wywnio~krrn 111:. 1·0 kosztował Rh)· zup1 l11i<' nowa wystawa „Hyszardn llł·l!O" luh 
Jlamll'la". Zn•„zlą muiejsz:i o pieniil'lzc. g1l;Y rhorlzi o sztuki:. ah nierh nnm 
11an P w~kni.1• ż1•1'111lo. .a:{rlzie można na b~·t; wit:ksz' il o "d phltna 1lekon1t·yj11r~11, 
>il~·lnwych n•kwizyl11w. 111el1li. lkuni11 itrl Oil ~nulnia ni•· rozporz11tl1am~· ''l'rt" 
"il·m inlf\lil.!'tntnnll i 111tv111111 un,·cli stal\· ll'iw \ll(J d z\1•~. akmlcmirka i 11r7.11it1wi1• 
~z.k1'1 j il l'llllll\[~ 1·1.i1yd1 walrza na i0l'illlt"ił', ;, CZl'lll Jlfill p .in ku illlil"nnikal'Z )10\\ i11i1111 
li lC1l;~ie1' 



\\'yżP.i \l',\'lt1~zn11n po11od~ p<1zw11lil~ n1111J z ··~ kl11 .1li<·IJ.,i1·h" clr.1111;1to11 
''.l~t;rnir na ralic tyli.o(') .K"i1;1·ia il'1.lum11<'gn" i .\\.1z1111lt·111r" \lożl'Jll~ 11;w:1 I' 
1apr•wni1'·. ż • \\ ię<'c.i nic 1/alii.ly ani 1-'tani~luw,ki. ani l:1·inlcanJ1, kr11r~ ra1 ·11·j 
z:musu niż /. koni1•1·znc1sri. zn· z~ 'D0\1 al (ifo111har1lt '~ J /. );(l~ztc,\1 n~ rh -1·1•11<'1,ii 
Za11owil•dlian~· J1rzc1. nal' c~·kl J.:oml•clji kl11sy1·zn~·1·h rnac·1.11i1• latll'hj 11111iic•111y 
1.rc11lizowa1:. Zac1.ęlii:.my µ-u _(·yrnlikit·m s1·\1 il:ki1u-, 1'11n·nil' <łi1j1•my _\lirancln· 
11111;• (ioldonic·go, 11· okrl' il' wiu;t'nnym grar !J1:dzirm~ . \\, -<•11· 1.'i1.rnra· . l'"i.11i"i 
d111orzymy z wi ·!kim naldadt·m prn·y j1•d11ą /. 1111jpi1:kni ·j. z~f'i1 k11mt·d,i1 Szc•k

"Pira. a poH·m przyjdzie• c:ta na \loliera, .\r~!'Loran1·~u i k„m, dj111•i•arzy ang-11·!
skkh X\'111-go w„ ktury1·b - iflziem " 1.akłacl - pan I' 1111· 1.11a 1w11c·t /. na
zwiska. H.611 noleglc do komedjopi ·arsl\1 a c111lw1.i1·mskiei:-11 1iid1;!!11Ujl'111~· r11dzi111t> 
.luż. ws tawiono Bnhumoka, l\rasickicj.!o. Frf'lłrt~. jl''-1.•''ll' \I tym ""Zu11ic· l'l'l•'lll1111 i 
\\ odświętne szaty odziany Zablorki. :\uwo1·z ... 111• ilra111at11pisar„1110 ma luh 111i1" ' 
h1:dzie swy h prz •clstawici 11 w 11asz~·111 rl•pcrt11ai·1.t• 11 u111orad1 R ~haw'a. 1 ' laudt•la. 
Andrcjcwa, ;rnge'a. łtabindranailia Tagor<•. Z nuwsz<'j li1t·ratu1·y s<'c·nicznc,i )'••lskirj 

·1lamy głos :\"owa ·z~ 1'1skiemu. Hi1t11f'rowi, (iruhi1iskiemu, l'e1·&~·1)-.kirnrn i fialt·rwic 
Prz~ toezone UL wory dają I' •\\Ile poj1:cit• u mysli pi-1.c\111dniej na"l."1.!" ro•pert11nrn . 
l loi~·ll 'my IW na sześć t\'l!'Odni przed ul\\arcicm . <'Willi .\la1c1',jal11 srnrc·z~· 11am 
ua 3 lata etc nujmnicj. \\ ru1Jo1·i tc:j l1ralt1 i bier1.1 · 11dzial k1„nmnictwo art~ -
~tyczne teatru. . kladaj;!ee ·it; /. 11,1 n•ktora, drnruaturg-a i •·ztere<'il 1·1·ły-.ern\1 
.l1•ż li nic ogi zamy ,rozkładu jazdy· 11:1 cały rok. tu pc1:.t~p11.1cm~ lak z I"''' 
n)·d1, łatwo zroz11minlj•ch J101Jt1tl ·k, które pana I'. moi.:lyi.I) nic 11i1· nb1'11odzit· 1'11 
1·1·1ż u "ZU!. 1.apowla<lać np . \\')'Stawienie konredji l1zck1:;pirnw~l·i!t'.ir nad klt"rn•,i 11~1;1 -
l<'nicm tek tu, inscrnizacjq. . tudjami 1· żyscrski1•mi i aktt1rsldcrni prar11wa1· 'i•: 
musi szer<'g mic ·ii;l·y, j1okojn1 ·. h<'zierminCllni ,jcd~ nit• /. m~·sJ1! o mlys1~1·z11t•.1 
tC'ali:i;arji dzit'la'.' l'rz 11 tawicuic takir . .i ·~li ma prz;vni<'. c puważur1 kun~ .· ·· ll'a
trowi i pubJi«znoiiŁ-1. je,.:li ma h~·1: nm1 ;1 ztlob.\<':l;! w \l'l.'Wru;1rznt'111 zy<"ill t1 ·atru. 
je li ma to ż~· ·i• du konalić. '' inno b~·r 01lkladam• d11put;v. dt111uki r11liuta IWt•l'l'W, 
poprzedzająca ~pcktakl , wpclni1 · ni1• dojr1.c.jl'. l'ncs1111i1:„il• punktu l'i1:żkusł'i 
z humbugu repertuarowego na rze!cln11 prat·•: n1·ty;;t1'•w t• utru - ot11 11a-<za .lll)'sl 
ff'all'alna ~ · 

Żaden teatr na świ1·t:ic, z,mu::;wn~· jab. T. !'ubki-do "~'ta11icnia 11 <'i<1.t::t1 „, .. 
1.111111 conajnmie,j 11iętoa. t11 ;mrk. nic może •ul.ii pozwolir· na 111'i1·l„snic·ni · pi1:tua 
sin arc~·ł!zi(ll, ' ' ;vmagaja1·~·ch hp l'jlllnl'!:'O sy.-1 •nru pra1:,1·. tl!ugii'h przy;.:111ow1111 
i gl~hokieg-o l'J'Zcrn ·il nia. \lu·i więc pl'Zl'l-(radza1: n·pPrt11ar 11111111·<11111 lalwir',j 
s1.~·mi - tboć 1y dla ''"'tchnienia art~·stv11. Lepiej przcci1•ż 1111 piętna 'ci•· prt•miN 
•Inc pięC· arcy1l:ti •l dramat~· ki w ,i.rodziwl'.i formii• Lcatraln•',J, 11iż skn111 i1 trzed1 
.·11wacki ·h. trzech \\'yspinn:kit-h. trzech ~zc·ks)lirt'cw, trzt•d1 Eur) pides(111', cl\11'1rh 
f'alderonuw i jednego c; t •i;c11 - rnz1·m pi1;1nasl'ie cizi cl ni• ··111irrtcl11,\ ·h Zn·-.ztq 
1 r wczasy aktorskie i reżyser-kie wa,ią u na tę zalPt1:. :i.I' ukazujq 11:cjlc11 ·ze• sil~· 
arty tyczne i dzięki I' •wnemu powodz 11iu 1laj:1 możnu. l: lcpsz gu prz~ ,1t11to11a11ia 
rzecz~'. poił wzgl~dcm ety to-litl'fackim, \1arto l'iowrj. .\le pan I'. d1cia!hy ""· 
rlzi nnic 11i!<a: Ul'en~· tcatraln i, tak ,jak to na pro\\ i1wji ir, zdarza, 1·111lzic•n11i1• 11 a 
rzcm inu cm b~·ć ,,. teatr.le . \\'a1·szawa nic :1.adowolni t .i namil,tnusl'i atlc11ta kr,1 -
tyld teatralm•j. powinien zat m pr:.wklą<: jl•j mur~ - itlho zająć ~i•: ~prnwozcla
oiami :t wirlowi k kahar •tow)·ch 1111.1 kincmatograficzn~·ch. \"a ((•111 ko1H·1)·m~ 11'1 
razie omówienie wybryków h,\·t) 1·znyC'h pana f' ., 01lklaclaji1t· daJ~zy ł'i:J' "" nu · 
merli na ti:pncgo. • 'i cierpli\I'} ·h l'z~·tcl11ildrn na:;z)· ·h pro, im~·, li~ t,1 m ·za~•·111, 
,. ch\\!lad1 11udy, 1·zytali 1'obic o tatnią rcc nz,i1: paua I'. z ~Uratn 111ar1rnfra11111•
;:n• - a ubawią it:: sPrdcczn ie tą 11 rh\ ni !iwiadom1•j humor~· tyki n"<' nrmarki J 
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F. MICH AŃ KA 

MAGAZYN BIELIZ 

KO FEKCJI MĘSKIE 

MARSZAŁKOWSKA M 91. 

Pracownia bielizny przy sklepie. 

Przyjmuje wstawianie gorsetów 

i wszelkie reperacje. 

C E y N I ZKI E . 
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FELIKS SYREWICZ 
SENATORSKA 28/30. 

POSIADA WYŁĄCZNE PRAWO PRZYJMOWA

NIA OGŁOSZEŃ DO PROGRAMÓW TEATRAL· 
NYCH. 

T E AT R ÓW: 

WI E L K IEGO 

ROZMAITOŚCI 

POLSK IEG O 

ET IEG O 

NOW OŚCI 

MAŁE GO i 

PR AS KIEGO. 
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Jr 1k Galewski I Dau, Waruawa, Ordynacka 6. Tel. 6-75. 


