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1-lFNRYK SZLETYŃSK.1 

UWAGI NAD REPERTUAREM 

Przy i nteresująco przeprowadzom·j paialcli ptzejawów społecz
nych „Ciężkich cza..c;ó„v" Bałuckiego i Bccqu ·a „Kruków· · red. 
Henryk Vogler zaznaczył: .,Przypadkowe niewątpliw i e zestawienie 
repertuaro\ e dwu tych pozycji obok si~bie daje zresztą krak i.v
skiemu widzowi . posobnosć clo cic>kawvch porównań i \.\·niosków '. 

Może nie zupełnie przypHdkowe 

Trzeba pn:edc wszystkim powiedzicć, że• o ilt.> polityka dłu
gofalowa w teatrze nigdy nic należała do rzeczy łatwych, o tyle 
j st ona specjalnie trudna w kr sie J,iedy prai.:ui my nad stwo
r'zeniem n owych /. as a cl rrpt'l'tuarowy h w związku /. n o
wym wid / m, kiedy posuwamy się po trudnym gruncie, 
wytyczając naszt1 dr·ogt; do 1·eaJ izmu socja11stycz11ci;:o. Zwalczyliśmy 
eklektyzm. kierującą zasad t ntrn bmżuazyjnego w jego rozkwi-: 
cie i \\' jego schyłku, a sami nie potrafimy jeszcze tworzyć naszeJ 
lmii repertuarowej . To też formując repertuar okresu. dajmy na 
to, dwóch lat , a póżniej oceniając go . można mówi(· o liniach ra
czej aniżeli o linii . Im brtrcł7:i ·j teatr potrafi splatać te lmic 
w mo;>J 1 wie jednollt; ca !ość, t_ m "i~cC'j Ś\\'ladc:.cy o swoim zmie-
1 zani u do wylknię go C'C'ILI. Jak Lrudne S<! lu działania, poucza 
m. in . artykuł pl. „Słowa i czyny" w pierw zym num >rze mie
sięcznika „Tieatr' ·. omawiający niewykonanie zamierzeń r perlu
aro\ ych niektórych t atrów m sk1ewski.ch w roku 1952. _ 

.Tedną z tak.ich linii jest prawa re<i1izmu luylycz.nego. Teatry 
Dramatyczne w Knkowic· specjalnie zajęły si nim w przekonaniu. 
Ż<' Len właśnie realizm krytyczny. choć niedostatecznie zbadany. 
a l mający swoje tc>at ral t t radycjc (związany u nas z w bil ym 
rozwojem rcabzrnu sztuki aktorskiej) moze okazać się dobrą szkoła 
wypr~cowania form realizmu socjali.;lyczn go. który w zakresie• 
p;acy nad formami sztuki dram'ltyc:zncj rnożE' przecież wiele sko
rzystać cri swoj go chrqnologic.znego p przednika. To sarno, gdy 
idzie o wypracowanie form scP.nicznych w inscenizacjach rep~rtu
aru romantycznego. którym niebaw m sią zajmtcmy, a w ktorym 
będziemy poszukiwali stylu tak szcz~liwie nazwanego prle7 Wyk·~ 
r al izmem romantycznym. Przyponmijnr{ ż jed n z tr7."Ch za-
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saclniezych postulatów przc.lumuweJ cli a sztuki polsku:j konfere11cJ I 
w Radzie Pa1hitwa w pfl.Żd:ziermku 1951 r. mówi o dążeni u do 
l <'alizmu socjali.stv czn1•g \'. uparciu o m •lody r12alistyczn go kszlał
lowanid dzieła twórczego epok minion;ch - przede wszystkim 
realizmu krytyczneg 

Odkładając bliż ·ze omówi ni problemu, p1-- gn1 my z okazji 
pr miery .,Epldc>m1i"' vskairnc, :i:e tę linię nasżf'go rep rtuaru. po
przedzona sztuką „P.ieja kogu ty „ (zbliżającą się Już cło nur'.u 
r alizmu socjali tycznego) . a niejt1ko rozpoczętą prz z „Eugenię 
Grandd' (cho(: adap acja . c nic:zna nil przt'kazuje pol~gi \\'tedzy 
Balzaca u cech;H·I; ('pok1) . prowadziillimy paprz z „Tak-n )' i wiel
bicieJi" (r. 1882). „Szczygli zauł k" (lfi92), . Krnki" (1882), „Płodv 
~dukacj1'· (1889) . po c:zvm zrobiliśmv odskok \\ kierunku ciekawie 
realistycznego przekazania prz kroju spolecznegCJ „Turcarda" ( l 709) 
W dalszym ciągu przewidujt;m~ n 1 tym szlaku : al1ykowa- zczc
drina, Tutgien i \va oraz dalsze kom >di Ostrowskiego i ha w' a . 
Osobno za1miemv ~1 , Molie1·em . w ielkim k1·ytyk1cm swojego czasu. 

Gdy przvstępujcmy cło tworC'zo ci rndzimej LL·g włnsnic za
kresu. trzeba sobie uprzvlomnic że w ramach tego czasu. w ktorym 
tworzy! si~ lcnlr rC'ali7mu krytycznego .. rozumiem •go :i.zeroko jako 
okres ln ania hisl11ryczn go, a nic je<lnolityc·h os i ągni •ć, nie mil'

Lismy osiągnięć wybitny('h poza Blizinskim i l wlaściwie t lko 
w „Rozbitkach", ~dv idzie o kryt czne c:;poJrzPnic na \\łasną klasq 
spnłeczna 1 i i sytuację. To też t 0 n ukres nasz J dramaturgii na
zvwamv okresem dram·ttu i kom dii pozytywizmu (niek ó;·zy m · -
\~'la o :komedii połt>czncj") . Cechy re1łlizmu krytyczneg 1 w t atrzc 
wpiatają się u n::>.s w ok1 ~·s modernizmu .: „Lokkomyślna siostra' . 
niektóre u1 wory Zapol'ikicj . w malym stopni u twórczosc Kisielew
skiego (przypominamy fakty nie podt.>jmujac określania wartości 

L sloprua przydatności. wychowawczo-społecznej). Caiy ten okr s 
uaszej dramaturgii, prz waznie mieszczańsh.-il'j, wci i\ż niec jest do
:i.tatecznie zbadanv. Ostatnio ogłosił 1uż pewne wynik i badan dr 
Siv rt , pracuj;i nad tt~ ·prawa i inni. 

To leż Teatrv Dramalycznc w Krakowie dotychczas nic wyszły 
poza „Ciężkie c~asy„ (1890). a dziś występują z „Epidemią" (1871) . 
oddawna uchodzącą za czołowy utwór polskiej komt!dii. pozytywi
.·tycznej. O wyborze rndecydowal rowni ż i ten CZjrnnik, że zarówno 
. Ciężkie czas"' jak i .,Epidemia" zwinane są ściśle z terenem 
krakowskim. Jak• dalsze ogniwa lego łańcucha przewidu.iemy 

Karykatury·· Kisielew ·kiego (1899) i „Ruchome pia ki"' Chojnow
sk1eg (1910). a \\ roku J'154 komedi Korzeniowskiego i Bliziń

skiego. 
We wszystkich tych utworach przewija się motyw pieniądza jako 

mechanizmu ustroj0wego, ruekiedy już Jako potęgi , a zawsze jako 
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vrzyc.zyny postępków, decyzji, charakterów, stanów emocjonalnych. 
wzajemnych stosunków, plotów wydarzeń i konsekwencji w ukła
daniu się dróg życiowyl'h bohaterów. k Lórych charaktery kształ
tuje. Utwory te niczego nie burząc. a Jedynie podważając krytycz
nym naświetleniem wiarę w sprawiedliwość taki go życia i przeci
nając zaufany w sobie spokój społeczeństw epoki schyłkowej, wkra
czającej w stadium imperializmu, dla nas stają się lekcją historii 
Nawet w .. Krukach", gdy spostrzegamy, że autor mimo przenikli
wej obserwacji. wyróżnia w ocenie moralne:i 1odzinę kapitalistyczną 
Vigneronów przed kapitalist Tessierem, mamy soczysty obraz 
okresu, w którym następuje stateczna likwidacja resztek feuda
lizmu, a republika staje się krajem rentierów i bankierów, w któ
rym pieniądz staje się świadomą siłą społeczną. wychowującą archi
tekta i muzyka na bezwze"lędnych cyników lub kombinatorów 
Inscenizując ten utwór. uważany za wstęp do epoki naturalizmu, 
starali my się wyrazić go w sposób reahstycznv. 

Nie zwiedzie nas atmogfera „w i spokojnej" naszych komedii 
l nie zmyli safandulstwo i ograniczoność Lechick1ego, ojca rodziny 
w , ,Ciężkich czasach" lub dęta patriarchalność Karwackiego, pełnią
c go taką samą funkcj w „Epidemii" a reprezentującego chwilami 
zalążki programowe dokładnie w tr1.vdzieścl lat pot-.·m uformowan • 
przez obóz Narodowej Demokracji. Obie postacie wedle pojęcia 

autorów, tkwiących w tej samej kl sie społecznej zapewne me był · 
pozbawione tzw. cech sympatycznych . , Mimo wszystko" doda
wano, zbyt słabo ori ntując się że to mimowoln „wszystko" wyra
żało koncentrację negatywnej oceny tych post ci, dzisiaj będących 
dla nas wizerunki m w pouczającej opowi 'ci o kapitalistycznC"j 
przeszłości . 

Dopiero realizm socjalistyC'zn · st.aje się Iłą niszcząca zło spo
łeczne 1 oczyszczającą, zarazf'm silą w budowaniu nowego. spra
wiedliwego i pięknego życia. To też Teatry Krakowskie przygo
towują się obecnie do właściwej interpretacji Maksyma Gorkiego 
Równocześnie zwracają się do współczesnych pisarzy polskich, by 
woją twórczością brali udział w tworzeniu sztuki realizmu socja

listycznego, to jest sztuki obrazującej socjalistyczną treść naszego 
życia, o zwycięstwo naszych idei realislycznością środków wal
czącej i biorącęj czynny udział w budowaniu nowego - socJali
stycz.nego życia. 

Henryk Sz.Letyń.~ki 
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IRENA CZECHOW A 

TENDENCJE POLSKIEGO POZYTYWIZMU 

Nie bez przyczyny w latach 1830 42 powstawało główne dzieło 
francuskiego filozofa, Augusta Comte'a, stwarzające nową ideolog:• 
i filozofię mieszczańską zwaną pozytywizmem. Był to bowiem 
okres ugruntowywania się we Francji monarchii orl anskiej, czas 
triumfu kapitalizmu i mieszczaństw . 

W Polsce ideologia ta zjawiła się póżniej , id, c w ślad za roz
wojem for m kapitalistycznych. B zwzglę n ·cJ ugruntowanie 
nastąpilo po powstaniu styczniowym, lecz trzeba podkreśli(:, że zja
WLSka tak zwanego prepozytywizmu wy:stapiły już wc-f.esmej. 
Rozwój kapi lalizmu miał różne formy w poszc.r!ególnych zab • eh 
i z tego powodu pozytywizm w czasie i objawach różme s·ę w 1 ·cb 
ugrunto\\ał. Sprzyjały temu i ustawa regulacyjna w sprawi. 11ł~ 
ściańskiej wydana w 1823 roku w Poznańskim i uwłaszczenie wło
ścian w Galicj i w 1848 roku i szybszy, kol'zys niejszy niż w tam
tych dzielnicach rozwó3 przemysłu w Kruleslwie. 

Pozytywizm ·polski posiada jednak cechy wspólne na całym >b
szarze kraju. Uderza l zwale-za pozostało c1 feudalne, odr.wca prze
zytki szlachetczyzny, klerykalizmu i wi lkil" apsiracje polityrzne 
a na to mie1i;cc kład7J<:: supremację mieszczaństv.:a w nowopo" ta
lych . kapitali tycznych stosunkach. 

Filozoficznych podstaw do krytyki przeszłości oraz krytyki 
~w rozumowaniu pozytywistów) pseud~naukowych, m t.'? taf1zycznych 
L romantycznych teorii pozytywizm szuka w dzielac i Buckle a, 
Spenc~a Darwina Renana J. S. Milla, Taine'a. Główn)' mi wska
zan.1aim pozytywizmu stają się hasła pracy organicznej i pracy 
u P?ds~aw. Pr~ca 01·garuczna idzie w kiClrunku rozwo1u 1-:ospod·uki 
kap1tahstyc~ne3 w_ mi:ście i na wsi. Praca u podstaw wiąże się 
z kultem wiedzy i dązy „do podstaw· •, do chłopa któr go Lrzcb·i 
oświecić i poprowadzić przede- wszystkim po to, aby umiejętni!' 
gospodaro_wal wedlu_g noy.'Ych zas d kapitalistycznych. Predysty
~ow~ym'. do ~c·g.o kierown~ctwa są - jak twierdza pozytywiści -
mteligenc~a tn.l~Jska i własciciel folwarku kapitalistycznego. Na
tormast me ubiega si~ zupełnie o ziemię dla chłopa. Pozytywizm 
walczy nadto a równouprawnienie kobiet i żydów, o nowe ,,uty
litarystyczne" wychowanie . 

. Dla p rzeprowadz nia powyższych celów organizuje się odczyty. 
p1~zc prqgrarn~we artykuły prowadzi działalność filantropijną. Tym 
tez celom słuzy literatura pozytywi.styczna, literatura realizmu, 
z Prusem. Orzeszkową i Sienkiewiczem nii czele. 
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Jak już wspomniano pozytywizm był ideologią, która wybijała 
różne drogi w poszczególnych zaborach. Warunki, w Jakich się 
dany zabór znalazł, układaly lak zwany program pozytywistyczny 

Galicja była kolonią i zaph.:c7em rolruczym Austrii. Brak w niej 
ośrodków przemysłowych, brak ugruntowanego mieszczaństwa . 

Proletariat żył rozproszony po niewielu fabryc·.mych ośrodkach. 
Autonomia ustalona w 1867 r wzmogła działalność uniwersytetu 
krakowskiego i lwowskiego, pobudziła rzemiosło i rozsnuła gęstą 
sieć admmistracj 1 samorządowej Prym diierży obszarnictwo, bo
gate i mocne, któremu przeciwstawi11. się inteligencja miejska. Sła
bość inteligencji jest słabością demckracj i galicyjski j , krótkich 
i mglistych jej walk, których odzwierciedlenie możemy znaleźc 
w „Nowc,1 Reformie", „Dzienniku Lite rackim". ,,Kraju", „GazeciP 
N arodowej". Konserwatywne organa jak „Czas' lub „Przegląd Pol
ski" służą ideologom uNodowej szlachty galicyjskieJ, tzw. stańczy
k m, którym podobnie jak pozytywistom warszawskim obce byly 
hasła niepodległościowe, głoszone przez demokratycznych pozyty
wistów galicyjskich. 

W Poznańskim kapilalizacja objęła w pierwszym rz ·dzie rol
nictwo i drobną wytwórczość. Teoretyczne punkty programu po
zytywislycznego wyznaczał .,Tygodnik Wielkopolski" współpracu
jący z literatami wszystkich trzech zaborów i migracji. Były to 
wytyczne - żądania równouprawnienia, wolnosc1 i tolerancji, a za
razem wytyczne - krytyki istniejącej prz•.!wagi szlachty i kleru. 
Głos bowiem miało tylko ziemiań ·two i ono zadominowalo w każ
dej dziedzinie życia. Program obszarniczo - burżuazyjny wybiera 
również p wne hasła pracy organicznej. Organizuje się kilkadzie
siąt spół k pożyczkowych i spożywczych, powstaja ziemstwa kre
dytowe, a wszystko to przyczynia się bezwzględnie do wrastania 
Poznańskiego w początki okresu imperialistycznego. 

Królestwo natomiast jest dzielnicą przykładowego rozwoju po
zytywizmu. Protekcyjna polityka h mdlowo-celna Rosji oddziałała 
korzystnie na rozwój przemysłu. Tu po powstaniu styczniowym 
i po uwłaszczeniu chłopów w 18fi4 r. zwyciężył kapi.talizm, który 
już uprzednio opan wał nasze zi m.ie. Deklasacja szlachty, która 
utraciła nagle podst.a wy niefrasobli wcj egzystencji, wchłonięcie 

chłopów i rzemieślników przt>z tworz~1cy się proletariat miejski daj 
nową strukturę życia społecznc~o . \V początkowym okresie burżu
azja Królestwa zajmowała poslępowe stanowisko. Godziła bowiem 
w feudalizm, stanowość i pańszczyznę Równolegle z nią pozyty
wizm wypowiedział wojnę tym samym reliktom. 

Walka ujawniła się na łamach prasy i znalazła wytrwałych 
wyznawców w grupie „Przeglądu Tygodniowego", na którego ła
mach pojawil się pierwszy programowy manifest pozytywistów 
pt. „My i wy". Do pism umiarkowanych zaliczamy „Niwę" i „Opie-

6 

l 

l 

kuna Domowego", do konserwatywnych za · ,,Gaz tQ Warszawską", 
.Kurier Warszawski" i „Bibli<'tekę Warszawską„. 

Losy polskiego pozytvwizmu ściśle w1aznły się z rozwojem 
naszego kapitalizmu. I kiedy około 1880 r . r.aczl.4Y pojawiać sii: 
pierwsze przesłanki przejścia kapitalizmu w kapitalizm monopo
listyczny ujawniły się w pełni konflikty klasowe, które nieuchron
nie rodzi kapitalizm. Id ologowie pozytywizmu dostrzegli wtedy. 
ii zamiast dobrobytu i realizacji rzuconego wezwania do bogacenia 
się, coraz bardziej pogłębi:.l się przepaśc między zdobywającym 
majątek przemysłowcem i właścieielem wiejskim, a pauperyzują
cym się robolnikiem i C'hlopem. 

W t ·m czasie burżuazja dokonuje jeszcze mocmejszej zdrady 
w sojuszu z obcym kapitałem i zaborca . 

Prawdziwe natomiac,t interesy narodow reprezentuje tylko 
proletariat. Parli robotnicza „Proletariat• staj się uosobieniem 
tych dqżeń. Burżuazja w dobie kryzysu ekonomicznego i strajków 
lc:ka ~i~ siły pr letariatu. W tych nowych warunkach program po
.:ytywistyczny ni.e znajduje 7. ~1tym za tasowania!. Pozy ywiści nie 
mogą utrzymać się na swych poqcjach i wchodzą na tory reakcJi. 
7 wypowicclzi pozytywistów prr.ebija pesymizm i rezygnacja. Za
nika realizm Świi;tochowskiego, Orzes7.kowej, Prusa i Sienkiewicza, 
ustępując miejsca fałszowaniu rzeczy\ ·s ości i pogoni za utopią. 
Ginie kapitali tyczny świat i knpitalis •czny optymizm. Pisarze 
skierowuJą swe kroki ku w~i szukając so1usznika w bogatym chło
pie. „Ludomania", pesymizm i ogólnv odv.rrót od rzeczJwistości 
stają się już cec .am.i charakterysty znymi dla nowego nurtu lite-
ratury burżuazyJn< j rozwijającej się na bazie impcrialtstycznej. 

Irena Czec:. J u; a 

POWRÓT „EPIDEMII" PO 57 LAT ACH 
Komedia .J . Nan:ymskiego graną by la w KI'3.kov. ie po raz 1.1 r, lalni 

w lutym 1896 r. \\' Tcatr7e miejskim. obecnie Tea r..:c im. J. Słowackiego. 
Wprowadził ją na scenę - po ćwicrćwieko ... vym zapomnieniu - 1.nany 
ze swych postępowych ndcncj[, ówcze. ny dyrektor tej ceny Tadeusz 
Pawlikowski, dając jej najlepszą obsad~ . Premiera odbyła sii; dnia 
29. II. 1896 r. Mimo znakomitej realizo.cji nie przypad'a do gu tów pu
bliczno 'ci, składającej _iq przcwa7.n!e ze sfer mieszczańskich i ziemiań
skich. Wysiłek ;<:.rtystyczny I 0 atru poc;zectł na marne. Grano „Epidemie;" 
tylko dwa razy. God7.i s ie pr1. ·pornnieć 6wcze:,n4 ol.isad~ : Karwacki -
Rygier, Karwacka - Wolska, Władysław - Śliwicki, Maria - SiC!Inasz
kowa. Stawiński - Mielewsld, Pieczeniar:ki - SiC'maszko, Prz kulski -
Popławski, Drzymalski - Roman, Kwocki - Solfki. Kwocka - Woj
nowska, Goldschmidt - Kamiński. Hofrat - M. W~grzyn, Ewelina -
Zawadzka, Eihorn - Jcjde, Sckrcturz - Puchalski Zuzia-Czajkowska, 
.Jan - Segeny. 
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Dr TADEUSZ SIVERT 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA W DRAMACIE 
MIESZCZAŃSKIM OKRESU POZYTYWIZMU 

Przemiany polityczno-społeczne i gospodarcze w Polsce p 
upadku powstania styczni owlgO 1863 r. znalazły silne odb1cie
w literalurze w ogóle, w szcze~ólności zaś w dramaci i w teatrze. 
Scena staw la się coraz bardziej trybuną myśli postępowych pi
sarzy mieszczańskich, krytvkujacych zło spoh'czn z pozycji Lde
ologicznych. które reprezentowali. Przykładem odpow iedzialności, 

jaką nakładali autorzy na dram'.lt i jego reaU;:ację sceniczną, mogą 
być choćby liczne wypowiedzi Józefa Narzymskiego, który zabierał 
głos w sprawie teatt·u i mot·alno<;ci sec mczn j na łamach „Tygodmka 
Wielkopolskiego" w 1871 roku. Scena nie jest ani amboną, ani 
katedrą, ani trybuną - pisał Nar1ym ki - ale jest po cz 'ci 
każdą z tych rzeczy, a dzięki S\Viadkom, jakimi rozporządza, jest 
potęgą społeczną i moralną „ W ogólnosci, teatr wpływa w ten 
sam sposób na spot C7. ństwo Jak każda inna sztuka, tylko że 
wpływa na więks~e masy i P•>t~~ni .i - nie tylko jak malarstwo, 
snycerstwo i architektura, ale potężnie~ · jak wszelka książkowa 
i dziennikarska lit<'ratura, nie wyjmując pow1e'·ci, potężni j nawet 
jak muzyka. Jest to rzeczywiście nnjdcmokratyczniejsza z forIIŁ 
sztuki i dlatego o1'latnie dopiero czasy olbrzymi j j rozwój widzq. 
Wszędzie te?: tkwila 11.a przede wszystkim tam, gdzie nie tylko 
arystokratyczne sfory, ale masv były zdolne poznać i ocenić 
sztukę. . . Dziś zwłaszcza, g-dy życie płynie szybcLej, gdy gorączka 
materialnych interesów i realny prąd wieku n ;e z stawiaja ani 
czasu ani chaty do głębokich rnzmyś nń, do zapuszczań się 
w spekulacyjne badania, teatr w1ększego j szcze nabrał znaczenia". 

Dramat mieszczański w okresie narastania wielkiego kapitału 
porusza, \VZorem Francji z epoki Drugiego Cesarstwa, wszystkie 
bolączki i nadużycia kapitalistyczne, które ni dają spokoju mie
szczańskiemu pisarzowi w obawie przed kryzysami finansowymi, 
groźnymi dla utrzymani a idei bog:tcenia się przez zachowanie 
L•miaru i drogą „uczciwą" . Pisarze mieszczańscy, broniąc swoich 
pozycji, wytaczaj:.1 walkę wszystkim, którzy te nadużycia popeł
niają, w pierwszym rzędzi więc arystokracji i bogacącemu się na 
wielkich tran akcjach finansowych i spekulacjach mieszczaństwu 
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przeważnie pochodzenia szlachecki _go. Dramat ten porusza przede 
wszystkim palący problem pieniądza jako źródla nadużyć, anali
zuje choroby wywołane gorączką złota, przy czym krytyka nie 
wychodzi poza granice moralności handl wcj, godności osobistej -
nie zgłębiając istotnej przyczyny zła leżącej w ustroju kapitali-
tycznym. Tematyka dramatu mi zczanskiego obejmuje sprawy 

rodzinne, małżeńskie, narodowe, przed wszystkim zaś handlowo
linansowe ściśle z nimi związane . „Nieprzeparty prąd popycha 
ludzi do gonitw za zyskiem, za dobrobytem materialnym za gro
madzeniem bogactw" - mówi i nkiewicz w jednej ze swych re-
enzji teatralnych, zastrzega się jednak, aby ta gonitwa była 

.,środkiem, nie cel m". Inny recenzent (Bolesław Czerwieński) tak 
charakteryzuje dramat mieszc:zań ki poki pozytywizmu: „Zwykle 
rozpoczyna się rzecz o sprawy majatkowe - przed oczyma widzów 
rozwija ię cala skala podstępów, o zustw, upodleń; matki sprze
dają swoje córki, opiekunowie oszukują pupilów, przyjaciele okra
dają przyjaciół, frymarka uczuciami na wielką skalę ... ". 

W Polsce pierwsze dramaty tego okresu o tematyce społecznej 
tworzą Jan Chęciński i Wacław Sz •manowski. Oni to właśnie 

w obronie ideologii mieszc1ańskiej piętnują arystokrację, ośntie
szają wi lkich finansi!Jlów robiąc •eh nieczyst interesy. Skarży się 
poprzez usta swego bohatera Szymanowski, i. : 

Dziś przy zedl dukat, wszystko na swą stopę mieniąc, 
I jedyną zasługą na świecie jest pieniądz. 

Chęć ·gromadzenia wielkich kapitałów prowadząca do nadużyt: 

Iinansowych często każe bohaterom dramatu zrywać hamulce mo
ralności osobistej. Kojarzy się w ten sposób małżeństwa dla zdo
bycia pieniędzy, popełnia się zdrady i oszustwa, rodzice oddają 
własne dzieci w ręce lichwiarzy i kombinatorów, niejednokrotnie 
pochodzenia obcego, których interesy stanowią konkurencję wobec 
kapitału rodzimego, a ci wykorzystują pomyślną dla siebie ko
niunkturę w kraju, do którego przybyli. Sprawę ożenku dla pie
niędzy, sprzedaży córki dla ratowania majątku, wprowadza 
v swoich sztukach Szymanowski jak również Adam Bełcikowski, 

który w komedii „Protegujący i prot gowani" (1872) pokazuj 
mały światek mieszczańskich wad w środowisku galicyjskim. 

Józef Narzymski zwłaszcza w dwóch swoich komediach, „Epi
d .mii" i „Pozytywnych", umie dostrzec te wady szczególnie na 
odcinku życia krakowskiego. Pisarz obserwuje rozgorączkowanie 
burżuazji krakowskiej realizującej bez opamiętania hasło boga
cenia się. Widzi ni bezpieczeństwo ,gry giełdowej, która wzorem 
Wiednia staje się popularna w Krakowie na przełomie lat sześć
dziesh1tych i siedemdziesiątych. „Jeżeli ta trocha kapitałów jakie 
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posiadamy, zamiast wsiąknąć w przemysł 1 produkC)'JOC przediiię
biorstwa wzięte zo 1.anie na qrę, cóż się z Krajem zrobi. .. Dałby 
więc Bóg, żeby ofiarą kilku fortun krakowskie mLeszczaństwo 
wyleczyło się z gorączki'' - pi ·ze korespondent „Dziennika Poznań
skiego" w roku 1869, a wi~c n1edlugo przed powstaniem „Epi
demii" . 

Srodowisko krakowskiego mieszczaństwa tych samych czasów 
odmalowuj również jed n z najpopularnif 1szych naszych komedio
pisarz) - Michał Bałucki. Umie nn o: mics:r.vć drobnomieszczań
skie wad_y, któr 'Ch źródl~m jest przPde w:z..;.stkim ograniczoność 
horyz~ntm~ ~myslowych, ciasnota zaintc-resowan, a przy tym za
rozum1ałośc l skłonność do robienia kariery. Stanowiska. urzędy 
obejmowane przez ograniczonych umysłowo ludzi, w związku z tym 
ubieganie się o różne awanse drogą protekcji - to źródło społeczne 
zabawnych sytuacji komediowych. Bałucki w swoich sztukach nie 
pomija także typowych dla epoki spraw dotyczących nadużyć ka
pitalistycznych jak falszowanic> weksli , pozycz·in ie pieniędzy na 
~ysuki procent od Żyriów-lichwiar;ty. przybiL·ranie maski ctopro
lZyncow dli.1 obrony osobistych intc>re·ów (np . w kom ·dii ,.Pozła
cana młodzież'' lub ,.Komedia z OŚ\vi tq") . 

Przejawy stosunków wiclkokapitalistvcznvch w micśc1t> odbiłv 
::;" ę si ln~m ech m takż · we dworze szl~che~i-'...im. Szlachta wytrą"_ 
t.:ona z 1odl· po 1.863 roku eh '.1 ta się róinycl1 sposobów. aby utrzy-
1 ać swoje majątki ziemskie Stoswiki te dost1'ZC!ga bys rym okiem 
Józef Bliziń-· ki, sam gospodarujacy wsi~ w pobliżu Krakowa 1 choć 
nic idzie zbyt daleko '' swej kry vce, pi n uje j -dnakżc nLłdużycia, 
pr~ -d;;L wiając 7. głębnktm realizmem sprLeczności wewnątrz kla y, 
ktolą sam repre7.enluje. Typow.'m przykład~'m jest żegocma 
z .. ,Pana Damazego", któn chwyta się rożnych oszuka11cLych wy
'· tegów. aby zdobvc nic należący się jej po mężu mająt 'k. Wciąga 
na również do ·wojej intrygi R• jenta Bajdalskiego, który pro

wadzi j j mętn interesy m·1 ją1kn ve. W najlepsz j .voj J kome
dii „Rozbitki" rozgrywajac i się częściowo na wsi, częściowo zaś 
w Warszawie. Blizit1sk1 chło zcze przede wszystkim aryst krację 
w osobie hrabi go Kotwicz Dahlberg Czarnoskalskiego, klóry na 
hulankach i grze w karty tracił kilka majątków ziemskich i zruj
nowany materialni sprzedaje się za cenę swego szlachectwa wy
grywaiącej proces gospodyni Łechcińskiej. zostając jej mężem. 
Ośmiesza takfa.? alltor warszawskiC'go kupca korzennego, Dzień
dzierzyńskicgo, który wstydzi się s wego zawodu i mieszczańskiego 
pochodzenia, udając wielkiego pana. Bohaterem pozytywnym jest 
dla autora szlachcic: - pozytywista wyzwolony z przesądów ary
stokratycznych, pr-;.yjmujący na siebie burżuazyjne, antyfeud'.llne 
oblicze społeczne. 
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Warszawski świat mieszcza1iski epoki po7.ytywizmu reprezen
tują trzej pisarze najbardziej z Królestwem Kongresowym nvi4-
zani. Sa to: Zygmunt rnecki. Edward Lubowski i Kazimierz 
Zalewski. Akcja dramatów ych pisarzy toczy się przeważnie we 
współczesne] Warszawi.c w bogato urządzonym szl check~rni~ 
szcza.ńskirn domu, w którym urządza si ral•ty, bale, tealry ama
torskie. Gra w karty jt>st najczęstszym „zajc:;ciem" występujących 
bohat rów Podczas towarzysl<lcb przyjęć przeprowadza się trans
akcje handlowe, pożycza się pieniędzy od lichwiarzy, kojarzy si~ 

malżeńs wa dla interesu. Arystokracja ·przymierza się z bogatym 
mieszczaństw m, z Żydami i Niemcami, dla r ·lów czysto handlo- • 
wych. Trndcncja pisarzy jest przeciwstawienie zdcgenerowant·i 
arystokracji - pozytywnegn, o aniczonćgO klasowo b hate a, 
który się dorabia ..,...,. sposób „uczciwy'". bez nadużyć. Pol~pieni 1><! 
lichwiarze, oszuści, dla których jc-dynym celem w iyciu Jest gro
madzenie cora:>: więk zej fortuny. Sprawa Żydów i Niemców roz
wiązana j _st na plnszczyżml' konkurcncj• mi~dzy kapitałem r •lzi
mym i obcym, stąd tt-ż rodz·1 się tendencje do zrównania ich pod 
względem narodowościowym z mieszczańst vem polskim. dla za
bezpi czeni· sobie wspńlncgo frontu w dążeniu do osiągni cia 
burżuazyino - kapitalistycznych celów Zai:mdniemu te występują 

w takich drRmatnch, jak Lubowskiego „Żyd ' ', „Przesądy·· Zalew
skiego 1,1\Ia.; ństwo Apfe 1", „Fri(•be" i w wiP.lu innych . 

Żac.len z dramat~pisarzy mieszczańskich, malujących wacty spo
łeczne i walczących z naduzyciami kapitalistycznymi w epoc~ po
zytY'-vizmu ni umiał dostrzec, iż kr.wwda spa eczna jednostki jesl 
wynikiem wadhwego ustroju. kt.óremu naleiy wyp wied:llcł walkę. 
Do wyj1tl·ów należał w pewnym okresie swojej twórczości Alek
sander Swiętochowski, który hylogin dramatyczną ,.Nieśmiertelne 
dusze" \\ ywołał zgorszente u w~półczesnej burżuazyjnej krytyki 
ze względu na postępowo"& i lib ralizm. z jakim wygłasza swoje 
poglądy, występując prz ciwko wyzy. kowi kapitalistycznemu i d~ 
maskując imperialistyczne zakusy handlarzy żywym towarem 
w kolomach (dramat ,Regina"). 

Wszyscy pisarze dramatyczni ego okresu broniąc 5wych ideolo
gii przeciwstawiaj~ się nadużyciom v obawie przed kryzysami 
finansowymi - w złudnym przeświadczeniu o możliwości istnie
nia harmonii między różnyn.i warstwami społecznym.i. Walczą oni 
z pozycji mniej lub bardzie.i po. tępawych z pozostałościami feuda
lizm u, demaskują wady spolPczne, krytykuj'\ zło w 1ego przero
stach, aa.· , . w ten sposób przekrój życia burżuazji polski j i z reali
zmem wprowadzaj~c nmtujace ją problemy, którvch wyraz SCC'
ru'tzny jest wiernym i trwałym rlokumentem minionej epoki. 

Tadeusz iueTt 
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„ E P I D E M I A" Narzymskiego 

KONKURS 

W J :vnym książkowym wydaniu „Epidemii" (naklad Ksi garm 
Celsa Lewickiego i Spółki, Warszaw t 1875) p d spisem osob czy
tamy .. Dramat ten na rozs._dzonym konkur,1e krakowskim otrzy
mał pierwszą nagrodę' . Bliższvch danych o samym „konkur. ie' 
można zaczerpnąć m. in. od krakowski go korespondenta „Tygod
Pika nustrowanego". w nurm.:rz. 159 z 1. 1871 - E (a wi~c -
Estrcich r!) podaje w1adt mośc tym, ż hr. fa1bieńs ·i i hr. Za
moyski , głosili konkurs na napisanie „na1lepsz j" sztuki cenicznej, 
przeznaczaj c nagrcdy pieniężne dla zdobywców dwóch pierwszych 
mieJsc. ~·a z~·b iu komisji ęcłziow.kicj , hr. Łubieński - może 

w imię solidarności mięclzyhrabiowskiej ale tym raz m chociaż 

w dobrej sprawi( - < świadczvł . że kcnkurs bę lzi. odtąd wyzna
C7.any corvc, " ie dopóki hr. Skorupka pozostanie dyr, ktor m 
teatru". K< żdcgo roku mają być przyznawane nagrody, nawet 
i wtedy. gdyb_ nie 'V l\ nęly orace odpowiadające wszelkim wa-
1 unkom „sztuki i sceny". 

Podobne oś\viadczenic było widać potrzebne. skoro między in-
1.ymi zastrzeż ·niami jakif' wy vol· ło ufu1 dow~mie konkursu krą

żyło zdanie, że „konkurs nie moze poWieść się, bo dyrektor teatru 
nie budzi zaufania"„ . Te „inne znstrzeżenia" to naprzykład zdanie, 
że „ów konkurs, to poron10ny pló , bo z Warszawy n.ikt nie posłał 
ztukl" lub - zabawniejsze - mówiące o tym, że „dobry autor 

nigdy na konkurs pisać nie b~zie z obawy lŻby rywalizując z mier
nościami - nie przepadł". (Konkurs miał być tajny). 

Wbrew pesymistycznym przewidywaniom na konkurs nadesłano 
aż 25 sztuk „z różnych dzielnic Polski". Niezwyk1e dzisiaj dla nas 
mleresujący był skład komisji sędziowskiej konkursu, którą two
rzyli „pp. Asnyk (El-y, Stożt>k) poeta i pisarz sceniczny; Benda 
reżyser teatru; Estreicher kust sz biblioteki Jagiellońskiej; Kłobu
kowski redaktor; Koźmian redaktor; Kr„mer profesor uniwersy
tetu; hr. Łubieński prerniod wca; Siemieński redaktor; hr. Sko
rupka dyrektor teatru; Szujski profesor uniwersytetu; hr. Tar
nowski profesor uniwersytetu· Wojciechowski urzędnik. biblioteki 
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Jagiello"iskiej". Cała praca „komisji nagrodowej" trwała - trudno 
nam w to dzisiaj uwierzy(' - tylko 4 tygodnie. („Czego dotąrl 

nie dokazała żadna komisja konkur owa u nas„." czytamy w spra
wozdaniu z dnia 5. Il. 1871.„ i mimowoli zaslanawiamy się nad 
aklualnością tego zdania sprzed 82 lat) . 

Celem konkursu nie było bynajmniej wzbogacenie literatury 
„w ogóle"! Fundatorzy nagród i Komi ja Konkursowa wyraźnie 
oświadczają, że zal ży im wyłącznie na pomnożeniu polskiego 
„repertoaru" teatraln go! Komisja - „scenę mając na uwadze" -
zdyskwalifikuje utwory, które „acz wyższe co do literackiej war
tości" nie spełniają warunku scen.iczno3ci , kLórych forma nie od
powie „wymogom sceny" . Komisja postanawia przyznać pierwszeń
stwo utworom, które mogłyby być grywane - „z powodzeniem" I 
Ponadto Komisja postanawia oprócz dwóch nagrodzonych „względ
nie najlepszych" sztuk - wprowadzić na se n także i inne, które 
„acz mniej udatne" - zasługują jednak na pokazanie ich pu
bliczności. 

„Komisja miała tu na myśli ubóstwo naszego oryginalnego 
repertoaru i zarzuty czynione dyrekcjom naszych teatrów, a mia
nowicie krakowskiej, iż odpycha talenta i nie przypuszcza nowych 
utworów do przedstawienia". Czytając dalej natrafiamy na pro
jekt Komisji, która „chce stw rzyć nadal precedens uznany i przy
jęty przez dyrekcję (teatru).„ dla nieustającej komisji , która po
wołaną będzie dla wyznaczenia rocznej nagrody„. najl pszej sce
nicznej sztuce ... " przy czym „nie tylko pr miowane sztuki będą 

przedstawiane ale takż i te, które nieustająca komisja uzna za 
mogące być grane" bo „celem konkursu złączonego z teatrem kra
kowskim powinno by(' zachęcanie do pracy „ w zbyt zaniedbanej 
u nas artystycznej gałc:zi i przysporzenie scenie utworów mogących 
obudzić zajęcie i zamiłowanie teatru". Sądzono, że „tym sposobem 
położy się w sposób praktyczny koniec bezowocnej dotąd w tej 
mierze polemice" . „ 

Po odczytaniu czterech sztuk, które „weszły do finału" (a były 
między nimi dwie tragedie pt. „Syn Gwiazdy" i Margraf Gero".„) 
i zarządzeniu glosowania okazało si ę, że przed „Pracowitymi próż
niakami" (Bałuckiego) pierwszą nagrodę „prostą większością gło-

-sów" otrzymała „Epidemia", która „szczęśliwie ujęła w szerokie 
ramy gorączkę bogacenia się na giełdzie i tracenia zbyt łatwo 
bogactw nabytych" i której „przedmiot j st poważniej i konse
kwentniej przeprowadzony". Nagrodzony palmą pierwszeństwa, 

a wraz z nią sumą 450 guldenów autor „uchwycił żywotną , ważną 

kwestię i w najlepsz ro, najzbawienniejszym duchu dla naszego 
połeczeństwa starał ię ją na scenie przeprowadzić". 

Po otwarciu kopert z nazwiskami - autorem „Epidemii" i zwy-
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cięscą konkursu, (który i w nast pnym roku oLrzyma pierwszą 

nagrodę za sztukę pt. „Pozytywni'') okazał się były uczestnik 
powstania styczniowego, wchodzący w skład walc· '!Cego terrorem 
przeciw gwałtom Berga i Murawiewa tzw Rządu Wrześniowego, 
przyjaciel Mierosławskiego, dAwny członek warszawskiego „Koła'' 
będącego jakby reprez ntacją (oczywiście samozwańczą i nie zwią
zaną z masami) inteligenckich, drobnomieszczańskich i robotni
l"Zych żyw10łów rewolucyjnych, migrant polityczny, który po po
wrocie z Zachodu od r. 1868 osiadl w Krakowie, powkscio L dra
matopisarz. aulClr umieszczanych w pr:.tsic postępowej rozpraw, 
artykułów i f Jietonów wymierzanych także i przeciw „Stańczy
kom·', tak pocześnie zresztą reprezentowanym w sądzie Komisji 
KonkursO\.\ j - słow m : Józef Narzym ki. 

PRAPREMIERA 

W dwa tygodnie ( !) po orz cze11 u s du konkursow go odbyła 
się premiera ,Epidemii" . Sztuka „stanęła przed kratkami opini..i 
publicznej" - Jak doniósł krakowski kor •sponcknt ,.Tygodnika 
Wielkopolsl-."i go„ z dllia 11. ID. 1871 r. Anonimowy autor snualeJ 
r cenzji nie skąpi ,Eptch mii ' obok z strzeżeń słów uznaniu, stwier
dzając, że „budowa całości wabi. piękną i. jasną formą, j iyk i styl 
wytworny, ogólna charakterystyka zbiorowej sytuacji równie jak 
nić intr gi cłznacza tę udcn:aiaea pra\\ . 1~1. cndencja zacna jak 
w ogóle każda myśl przez p . Narzymski.ego opracowana". B rdziej 
zainteresuje nas jPdnak ścisłe powiazame prz z krytyka założeń 
„Epidemii" z sytuacją polityczno- konomiczną C. K. Galicji: „Brze
TnlennH wielu klęskami era austnack1ego liberalizmu v ulg ar is. 
ukuta w Wiedensk.iej kużni, różne n„łożyla prta na sumienie i ma
Jątek C. K. Obywateli. Na turniej ach o bm esje n przeróżr. e 
maj,_ee się budować koleje żelazne i banki, \ •iclu nieskazitelnych 
dotąd ludzi znalazło grób moralnv. Gra za.'· na g ełdzie nawypu
szczanymi, a na baiikach mydlanych opartymi akc a.ml, zniszczyła 
mienie i zbrudziło. honor bardzo wielu mniej lub \Vięcej zamr1żnych 
dom·w. Galicja ... na ołtarzu publlczncqo, konc sjonowanego oszu
stwa, złożyła potężny haracz Tie majfłc kapitałów na pop re· 
gospo larstwa rajowego, n2 istotne patrz ··by przedsiębiorstwa, 
gospodarując według metody, znanej gdzie indz;ej tylko z historii, 
znalazla ona przecif'ż miliony na rzucenie w paszczę gicłdowegc 
Molocha. „Epidemia" pana Narzymskicgo Jest właśnie udramaty
zowaniem tej nieszczęsnej giełdowej namiętności w rozmaitych je1 
objawach . .. ·• 

A oto opinia o sztucP wychodząC'e o od niedawna (1869) p9st~ 
powego dzi nnih."3 pozytywistów krakowskich .,Kraj". (Nr 50 z dnia 
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2. 111. 1871): „Epidemia gieldowa, którą nulor wziął sobie za przed
miot, przeni siona do nas z Zachodu a zaszczepiona na pn· u dobrz · 
znanego narodowego lenistwa i br.iku wszelkiej samodzielnej przt!d
siębiorczości z całą komplikacją niem:hronnych a fatalnych na
stępstw, domagała się gv.altcm po~jęcia 1 przeniesienia na leski 
sceniczne w 1ym cl.orobliwym przebiegu w jakim się ona u nas 
objawia" . 

W dalszym ciągu autor artykułu podnosi znaczenie „Epidemii'. 
która ośmieli.la sic pokanć - prawdziwych ludzi. 1 arzymski 
.:dan: m kry ·:ka , rzelam'll i zatrzyma! kręc( ni~ się w kólko ba
nalnych intryg i figur, na które od dłuższego czasu skazana j st 
>0lskn scena. Dotychczas liczne, konwC'ncjonalnc utwory teatralne 

olatego zyskiwaty „blade" zadowolenie publiczności i pochwały 
krytyki - „poniewa7 nic nie przedstawiają i w żadne rzeczywi-
te wady społeczne nie godzą" . 

„U nas. co przywykliśmy czy pojedynczo czy zbiorowo, czy 
ekonomicznie czy też politycznie, odtrądć mozolną a wytrwałą 
i-; racę, ścisły obrachunLk i rozumowe podstawy a rzucać się go
rączkowo na wszeUn hazard, łudzem imaginacyjnymi zdobyczami
wielką doniosłość zawiera myśl, że tylko rozumna praca może 
v.yrównac kl -ski, sprowndzon • i;rzez przyrodzoną nam lekkomyśl
uość i lenistwo·· . T wrcszc1 w końcu: ,.Uważamy t n dramat jako 
rara avis w naszej literaturze dramatycznej i wróżymy auto
rowi wielkie powodzenie na t j drodze" 

Kon erwatywny ,.Czas' · fNr -l8 z dn. 28. II. 1871 r) pisze, że 

. Epidemia" szcz(iśli\i ·ie przebyła ogniową próbę desek teatralnych 
i przy tej sposobności moi.na się było przekona..:: jak lraime Ko
misja sądzi.la Ją w sprawozdaniu niedawno ogłoszonym" (a fir
mowanym przecież m . in. przez Kożmiana. Szujskiego i Tarnow
skiego) . 

Jak tu jednak pogodzić „Epidemię" z silnie wprawdzie przez 
s+a.ńczyków akcC'ntowaną .• pracą organiczną" - ale także i z łą
czeniem idei .,lrz źwo.Ęci politycznej', z ideą katolicyzmu? To też 
zastrzeżeń było wiele! Przytaczam nieklóre z nich: „Para Kwoc
kich, matka i syn, m0gą być chodząca satyI'<! na faryzeuszostwo 
nowoczesne. Pani Kwocka ... deklamacje przeciwko ... wolnomyślno
;;ci itd ... zaprawia ... pewną dozą cynizmu 1 trywialności, które nie 
zdarzają się u święto zków czyslej ~r•vL Młody Kwocki, wisus 
i hultaj na vvielki kamień, ma być argumentem przeciwko wycho
waniu młodzieży przez księży. szczególnie przez Jezuitów; argu
ment zużyty, nadużyty, nie wylrzymujący krytyki i dość nie
smaczny . Scena między matką i synem, w której syn okazuje się 
fałszerzem a matka giełdową szulerką, przechodzi wszelkie granice 
przyzwoitości scenicznej i elementarnego wychowania, razi uszy 
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słuchaczów wyraż~iami co najmniej ni parlamentarnymi, zamiast 
głębokiego wrażenia zostawia niesmak po sobie. A oto jeszcze inne 
pro domo sua jak na przykład, że „charaktery, z wyjątkiem ban
kiera, pozostawiają do życzenia, dyalog nie odznacza się ani el~

gancją ani dowcipem. w sc nach dramatycznych nie doslaJC' mu 
jędrności" ... itd. 

W kilka dni po premierze „Epidemii" czytamv zebrane (prlcz 
Bałuckiego?) w cotygodniowym Jrlietonie „krakowskim" rod sub
tytułem ,.Eptdemia" i trzykro' epidemia - kurs estetyki · kry
Lyl·a mówiona" - t cha jakie spektakl wyw ,··ul ·.: po. v .• \ •;:o ls kim 
światku. Echa czyż nie podobne nieco do tych jakie za 30 lat wy
woła inna, o ileż słynniejsza premiera „Wesela'· - w teatrze kra
kowskim .. . ? 

„K r" j'' ( r 5-1 z dn 7. Ili 1871 r.). ,,Onego czasu była panika 
giełdowa. miasteczko nasze wvglądalo jak po najściu T tarów, 
lmajpec-.d.i przez kilka dni były opróżnione. P.O domach z . ?Ył 
płacz i zgrzytanie zębów, bo miasteczko nasze straciło do clwoc~ 
milionów podobno. Na ,ukoronowanie tej ruiny" zdarzył st~ tez 
upadek 1 ucieczka „marnotrawneEto cavalicrt'" i znowu byl płacz 
i lament. Po niejakim <'Z:tsif' zapcmniano znowu nauki danej przez 
los, zapomniano, że „n ·e za to bil ojciec .yna że przegrywał -
ale za lo że się eh iał odgryw·ać" i dalejże znowu poczęla się 

szerzyć po Krakowie a u f w i e n e r A r t •pidemia giełdowa, 

znajduJąC wsztlkie po temu ułatwi nia. Poczęlv też srożyć się mno
gie wekslowe „przypadki" - a obok stra i lamentu, swary 
i spory - i oto w spokojnym miasteczku stało się jako w ulu 
pszczelnym, kiedy się doli szersTen.ie dostaną - _i P.~częły się po
kazywać na horyzoncie jakoby baltazarowe głoski, roznc złowr?~1e 
znaki ,.wie g _w o n n en s o zer ro n n' - „maleparta poJda 
do czarta' itp. Af. tu nagle kiedy się to dzieje. pojawiły się afi
sze zapowiadające przedstawienie z Epidemii gleldowej Gwałtu 
co się dzieje, zadrżały serca i ka y werth · · mowskie; zrobiło się 
cicho i trwożnie; cz~kajmy co z tego będzie. N'.l ucho tylko szeptano: 
.wiesz bankier - to X, szlachcic - to Y, mama z synkiem -
to z, ż, - chodźmy do teatru!" I bylo już 4 przedstawień. a zawsze 
było pełno w teatrze(!). P kazuje się, autor trafił w sedno, ale 
że za to z piekla nie wyjrzy, to nie ulega wątpliwości . Zdaje się 
bowiem ludziom, że autor komedii albo powieściopisarz jest fo
tografem i żywcem pana tego lub ową panią „odbija '. Tymcz sem 
oni biorą tylko właściwości i wady społeczne, stwarzają typy 
t osnuwają rzecz gwoją na motywach z życia; nie idzie im wcale 
o pana X czy Z, ani o tę lub ową historyjkę. Prawdziwość moty
wów sprawia jednak, że „uderz w stół, a tu na wszysthe strony 
odzywają się nożyce'· . Więc wygadu!~ wszyscy - a wszyscy są 
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interesowani albo z uciechy i złośliwości albo, albo.„ coś im tam 
sumienie dogryza. - Wygadują więc na wszystkte tony, w wszel
kich towarzystwach, przy h rbacie i przy piwie, a wygadywanie 
to, to krytyka największego potentata, bo publiczności . 

I tak mówi jedna dama: „A, to jest niegodnie pastwić się nad 
ni szczęśliwymi; czyż nie dosyć ż się zgrali, jeszcze ich publicznie 
szykanować !" 

A w knajpeczce zn'lwu móv.'ią: „Ależ to się rumienić musieli 
ci i ci z żonaffil i z kuzynami, bo to oni, żywcem oni: niech się 
też przyjrzą, bo to rozbój czysty w biały dzień i na gładki j drodze'. 

A znowu panna jedna mówi· „Gdyby był ktoś pod ręką, by
łabym go prosiła, żeby mnie wyprowadził z teatru; - ta scen.a 
jak pokojówka udaj pannę to oburzajace !" Ktoś wtrąc1L ,,A prze
cież widziałem panią z oczami wlepionymi \V teatr podczas śliskich 
scen komedii francuskich'". „To co inn go, lo proszę pana nie nasze 
społeczeństwo - to nie żenuje"- .. A, rozumiem ... " 

Słowem , gdy szło o fotografowanie możnaby ułożyć na scen~ 
wyborną humoreskę z tC'go, co Kraków sądzi o e p i dem i i gie 1-
d owej, boć mamy przeciez pod tym wzglede niemało do wiad
czenia i przykładów niestety ·· 

1 9 5 3 

Dz1s1ejszy widz t atralny oceni, rzecz Jasna, z innych pm:ycji 
niż <lrzymski i jemu wsp6lc7esni - temat, osoby 1 wydarzeni 
obecnie wystawianej „Epidemii·. W dobie prapremi ry .. Epidemii" 
czterokrotne powtórzenie sp ktaklu dowodziło popular"ności i po
wodzenia utworu. (Kilkanaście p•:7edstawicń w jednym s zonie
„Szklanej Góry" Sarneckiego to wyjątek i szczyt sukcesu!) 

O życiu utworu scenicznego decydowała wówczas nie wielko'C: 
(czy raczej - małość) Krakowa, ale - struktura socjalna widowni 
teatralnej. Tej widowni, która dzisiaj trafnie i bez wahania oceni 
ep.demie:; zdobywarna fortun - wprawdzie „z krzywdą innych'" 
ale za Lo ,.bez pracy i ambarasu''! Podobnie zresztą jak bez amba
rasu llziedziczylo się m:=.jąlki - istniej[IC<' dzięki pracy i z krzywdą 
„innych ... " Korzystający z powabów życia wesell synkowie zacnych 
właścicieli tabularnyrh mieli pokrycie dla weksli podpisywanych na 
zwiski m ojca. Szlachetna głowa rodu i mądry gospodarz mógł uchro
nić się przed rumą materialną przez wydanie ko hancj jedynaczki 
za bogatego szubrawca. 7ylo <iię! Kończ;;1ca sztukę namaszczona 
sentencja, godna zarówno JWpanów Karwackich jak i panów Sta
wliiskich, a głosząca że „tylko w pracv ... jest źródło bogactw i szczę
ścia" - przykrywa ideologię klasy, której bogactwo i szczęście -
na szczęście-skończyło się bezpowrotnie a „p rac a" doczekała sic,> 
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sprawiedliwej oceny i wyroku historii. Pieniądz demaskuje w ·:E_pi: 
demu" własciwe odbicie \V stępujących w sztuce przedstaw1cielt 
kilku warsn" społecznych rycerz r giełdy i ich, pożal się Boże, 
giermków czy ofiar' 1 . 

Narzymski, świetny znawca współczesnego lealru francusk;ie~o 
Ponsarda, Dumasa - syna, a p1·zede wszystktm Augiera, ptlme 
studiuj c o me d i e a t h e e. Można by przy tej sposobności 
powtórzyć za Jednym z krytyków z r. 1871, „klasycyzującym" 
vvznawcą „czystośc i gatunków" literackich, który pisząc o „Ep1-
d~mii" oświadcza, że „nie zgadzalibyśmy się zupełnie z tytułem 
dr a m at u i wolelibyśmy prosta nazwę k o ro e di i, a to tern 
więc j, że obok samobójsnv zamierzonych (w którym „popeł~e
ni " dośc trudno nam, zre_zta obecnie uwierzyć ... ) intryga konczy 
si małżeństwem kocha!lków - według zwykłych tradycyj ko
medyj'' .. ,Dramat lczytamv dalej) upowazma de większych wym~
gań, którym nidatwo odpowic·dzieć 1 zudosvć uczynić. K~medta 
:.mos[ dram3tyczoość closkonalP i rzarlziej zawodzt oczek1wama 
widzów"' ... 

l w przekladzi utworu na język r ;yjski. w wydaniu książko
wym (notabene - wcz śniejszym niż w Polsce!) „Ep~demia" n?s1 
nazwę - komedii: Narzymski }(ref; Bir.:..ewaja Eptdemta . Pte
riewad Swiaczyna. Komiedja w :i diejst11.:1ach. Pietierbu.rg 1873. 

W mnych barwach niż .. odbiorcy„ z t . 1871 widzimy i jakze 
inaczej osadzamy figury . Epidemii tak1e jak na przykład Karwacki 
(ongiś dla niektórych „poczciwy obywat l, który odtrąci1 od_ siebiL 
wszelirn mvśl ni szlachetną") - lub jego córka, która byc moze 
słyszała od narzeczonego (zapev.rne dobrze :rnując_ego Warszawę 
absolwenta, Jak mdna sądzić, Instytutu Agronom1cznero w Pu
ławach) reminisc nrj o nied:iwnvm, mancypacyjnym „ruchu en
tuzjastek" ale która. mimo wszy tk\l. nie po rafi!aby wyłamać się 
z konwenansu środowiska. A ··rodo\\·isko cza':iami bardzo dba o to 
co po\viedzą „ksiazr. Leon·, swiut", „ludzie" lub co może wydru
kować kronika tmvarzyska .,Pre,sy" (Przez dużą literę P pod
kreśla Narzvmski rolę 1 ro nacą potęgę prasy, przypominając 
w ,Pozytyw~ych'', że niektóre redakcje pism często slają si~ przed
stębiorstwcm _handlowym". I t'.ik na przykład „dz1enn1karzom 
wiedeńskim opiacac się trzeba'', b w przeciwnym razie „nik
czemna szmata rżnie nas bPz litości") . Glóv1nemu nosicielowi idei 
autor kich, inżynierowi Stawiń kiemu. pozostaną tylko te cechv 
lb y ł go) pozytywnego bohatera, jakimi w d1alektyczrue okre
iHonych \\>-arunkach mógł dysponować sam Narzymski. 

Od niedawna zapewne ubaronowionv Goldeschmidt (vel Gold
szmidt - lub, jak to było w premierze warszawskiej - Gold
mith) interesuje nas dzisiaj przede wszystkim jako nie przebie-
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tający w srndkach „pionier" kapitału finansPwego oraz r •prez n
lant ~anoszących sii., banków i „banczków' (nie tylko wiedeńskich), 
'· ktorych wy\vudzą .':;ię pr:wci ż bankie:rski , rodv Rolszyldów 
W rlhciwste inów, Ec;kelazó \', czy innych dziev. ięl~a.':;lowie~znych 
Kortezów i Pizarrów „ A có/ to za postać· „dziecię próżniac wa 
i czelności, wychowan' pod opieką naszego pobłażania (i które) 
lęgnie dziś już l~' lko w magnackich pa łac; eh " '! Przecież to 
nikt inn. tylko przcd~t awiriel t{'j zllllnkrut 1wancj szlachty, która . 
po przeniesieniu się do mietsta. zachowując dawne i ~rnwiązując now 
„koneksye", często per fas et nefas - walczy o byt 1 Itd. itd ... 

Narzymscy - mimo. ż · ni bvli w stnnie rnzpoznac i.\.-łet ·ci
wego s nsL1 haseł burzuuzj i, jeszczP <iłabc1 i początkującc:j na dro
dze rozwijania gospodarczci;o potencjału Polsk• oraz szukającej so
juszu z obszarniclwl·m, - · gita1orzy ideolo" ii pozytywizmu 
s l aJą si~ w początkowej fazie polski go kapitalizmu siłą spo
łeczna post~puwą i pntriotyczna. \Valc:ui z przLŻytkami zacofania. 
ępią !' , liki;.· obycznjow0~c1 c;zlach<.>ckic.i . zwalczaj a bar iny stanowe 

i animozjr rasowe, żąclaj<i p •wn .i reformy agrarn ' j . _ arz) ms<·:• -
Lo ni tylko <::ynowic z• możuego t:iemia iistwa . Tu prz de wszystkim 
wysadzona 7 siodł<' po reformach młnych 184(1 r . (w Galicji) 
i 1864 {w Kongresów c) - śrcdma i drobna szlach a . Ta sama 
spaupetyzow;:in · szlachta, która pragn<\C L1trzymac w społt:
czeristwie swoja uprzywil jowaną cloląd rol.;. w efekcie slępi póż
niej ostrze ruchów -;ocj~lnvch • z iłami• wcz sno-kapitalistyczną. 

ptym1styczrn1 ideologię g1 upv postc:powcow zagrożonych a na
stępnie 1 zm1l'ci nyd1 prze7. nown antagonistyczną siłę - prolt>
tariat. 

T nd ncyjna kumcd ia spnłPczm1 .kuje uparcie drogę postępu · 
w imię kapilalis lyCTnego ladl1 życia, pod sztandarem „pracy orga
nicznej" (i oczywi.śdC' z · taranni ukrywanym podporządkowaniem 
„ dołów społecznych" , któn nastc.:pnie „praca u podst<ł\ " orzygo-
1uje dla przemysłu„.) . 

Józef arzymski . podobm pk zn::iczna częśl: int hgmcj jego 
'.Czasów. pochodzi ze srodowi . ka ziemianskicgo. Tworca polskiej 
komedii spcłLczn j. ~wielnic wychowany i wyk ·ztakony :;zlachc:il: 
i „ uropcjczyk pańskich manierach" - jak każdy ibdtmmny 
ostrym 'Niclz niem rzeczywistości art ·sta, pri' bujL wyjść pow pre
dylekcje osobist i klasowe'. Pr7eciwstawiaj ąc . ię swojej grupie 
:,ocjalncj tworzy . a1-zymskt t<\kich pczytyv.mych bohakrów jak na 
przykład ślusarz F<'liks Budzyński '" , Panu Prezydencie m . Kra
ttowa w klopotach " czy )~l chłopa, artysta ~alarz Zdzisław 
w „N1ekomiczncj komed1i" 

Inicjatora polskiej komedii spolcczneJ, sw1elnego znawcę i su
roweg0 krytyka swoj >j crrnpy sOcJalne.1 cechuje (Narzymski um1era 
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na 10 lal przed pO\\ staniem Proletariatu Ludwika Waryńskiego) -
k 1 a o w a o g r a n i ·z o n o. ć w oc nie rzeC'z wistości. Ostatnie. 
dojrzał utwory sc mczne arzymskiego jeszcze raz potwierdzą 
istnienie konfliktóv.r \V obrębie jedn 'i klasy, u nawet. jak w „Po
zytywnych", sąsiadO\i.anie w !oni jednego utworu - przeciwstaw
nych poglądó\\ ideologicznych . 

Nie w k1asow 'j wi c r Cl pcji ideologii p zyty\\ izmu ani ni~ 
w klasowej konkl' lyzacji za~adnień należy szuk, ć polityczno-spo
tcczneJ \\.'Ym l\\'V ut woró" 'arz -msk.iPgo. O wie-I wyżej ponad 
autorskie zamiNzcnia a często 1 na przekór nim wyr<:IBta obiektywna 
iunkcja społeczna, funkcja pmnawcw j(•,go dzit'ła, prz mawiają
cego niesł11bnacym głosem r c- a I i z m li . 

.ler:::J/ Kalisze11„~ki 
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