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ROK 1899 pr.i:yno i J. A. Kisielewskiemu nieby 
wałe powodzenie. W pierwszych dniach stycz

nia ·ciślej me\ 1ąc 3 stycznia, na scerue Teatru 
im. lowackie~o w Krakowie, będącego pod kle· 
rownictwem Tadeu za Pawlikowskiego, ukauil si 
pierw ui ·ego sztuka, „W sieci··, v par m1esiec.y 
poźnie.I druga pt. .. Kar katury • wreszcie w paź
dzierniku trzecia „Sonata", zyskując u publlcwoś 
i krytyków wielkie uznanie. Ponadto prav.1 row• 
nocze nie z wys awfeniem „w sieci" przy zła wia
domość o nagrodzie, przyznanej „Karykaturom" na 
konkur ie ~ Wa zav.1e. „w 1ecl" uzyskało równ e! 
nagrod . Autor ol niony powodzeniem rozbudowuje 
o tatniq czę'ć „W 1ecl" w osobną ztukę pt. .,O ta· 
true spotkanie", prz otowuJe tek t do wydań k. iqz
ko eh, my li o wy tawienlu swych ~ztuk wgra
nicą. We wn.eśnlu między j dn premlt:Tą a dn11~1. 
jedzie do Paryża, by przy otować ~runt pod w 
zagr niczne kc y. uwija 1ę j k w ukropi , 
wchłahia pochwały rozbrzmle\ ającc okolo. staj 
. lę bohaterem chwili, nie I lko w K1akowle., lecz 
\\ e wszy tk1ch trzech zaborach, gdzie i tnialy sceny 
pol kie: i gdz.ie byli wrażliwi na nowe ztuki polsl:y 
dyrektorowie teatrów. 

Kim byl t(?Il 23-letnl mlodzieni c, który prze-
ciągu jednego m1ętnego l!ł99 r. zad7..1Wił ceny pni· 
kle? B ł wydalonym z: sz ej kia v gimnazjum 

w Tarno\ ie ucz.niem któremu wła ny ojciec 
prorokowal w r. 1894, po relegacji ze zkoły, mu
lny koniec. Zdekla owany przedstawiciel warstwy 
szlacheckiej, majqcy w pamit:ci arystokratyczne ko· 
neksje swoich przodków, po trosze artysta, agro
nom i technik, a po prawdzie nauczyciel tańców, 
tkwiący po uszy w lojaln 'ci i au trof1lizmie me 
mó ł dflrowa~ novi odczytu pod zumn m ty 



tulem „Orzel 1 ł nc \ y Io ;wne •o w okTesle 
wiclk no nym T. 1894 na lu{eei rewolucji Ko.i
ciusz.kO\\ icj. Dla nie Ideały pout czne i połecz
ne syna, który '•ypomin ł Austrii S1.el i rzeź 
1846 r, akccptownł walkG o ni podle łość, włączał 
do !"\ OJ 'O programu te:z. ludowe ks. Sloiałow
·kie o i przyznaw ł i<: do n alii dla ocjalistów. 
wydawały I<: zejści m n drogi wywr towe l re
wti lucyjnc. Gdv w momencie t m zmarła matka 
Jan Augu a, naucz C"lclka l·oly wydzinłowej, po
dzielaj c j go IPOglądy, z lnr mlc:dz ojc{'lll i :IY-
nem p r} il I d t Opnia, (>USZCzenf~ 
domu przez ·nn oknzulo jcclynym rozwlązanlem 
rud11 i r d1Jnnvch. 

W r. 1895 podQŻ\ l do którvm iak 
w wi lki · ZC\ 'C o 1.1al 
tan raz.kładu urop · k1 

nego, \\ h z 
mics.zc.'Złlń l\ o 
po]l1.acjG ze tron kupitn1lzmu 1mperinll tvcznego, 
odpowiadało w nO\\ eh kl runkach sztuki „buntem", 
który z •wnl z trndycj mi r nlizmu kryt czne o, od
rzucał niew ·godn<i dz o ś •i ie, zuk l chro
ni ni rzcd rzecz vi lo ·cią w ml tycznych, albo 
mi t likujqcvch t riach „nagi j duszy„, „jaźni·· ,,pra
bytu". Wyra7.ało . l w nich to wgubl nic nez m e-
zczai'1 two en u hi torii, któr pro \ dz!lo do ideo

logii reakc ·jnej. W eh ~rill kiedy Kl :clev. ki ZJawil 
i<: nad Dunajem, świl;clł tu triumf dekadentyzm 

w'ród pl rzy, wśród arty tów za i m 1nny rozwi
jała i«: c ja. W literaturze l publicv ty _ rei 
wodzili Schnitzlcr, Bahr, Altcmbcr~ i Krau . P !na 
temperamentu czwórka u !luj, en za Zl'zepić mbo
li.un na n luraliźmie, nadawała literaturze i publi
cystyce ż ·we pi<:tno, poruszała zagadnieni arty tyc~ 
ne, \'lpro vudziła zwyczaj dysput po kawiarniach i ]o 
kalach, kT6lowa1a w care ,Centr • t V'llla si 
i;en cjq tolicy i narzucała modę literacką życiu 
art. l_ cznemu wszy tkrch \'ięk zych kupi~ - mi j-
~ich. w. strupie zalej monarchii h b bu kiej, do

bie 1ąccJ swego ni lawncgo koncn. Pozbawion'i 
-cech dawniej zego reall.7.mu krytycznego, ruch ten. 
znamionujqcy daleko idQce oderwanie ię twórcóv. 
burżuaZYJnYch od rzeczywistości, glo Ił mnie! lub 
vięccj wyraźną pogardę dla ma , lawił stanowisku 

jednostki genialnej, staczał się na wą kie, ekskluzyw
ne tory sztuki. będące j ź.r6dlem d ·lnracjl fin-d 
-siecle'u. 

J kic to lvpowe dl sch !ku wieku XIX hasła 
\ ·chłanial Kisiele\\ Ski n d Dunajem, si ymy w 
Pr?lO"U „Karykatur, gdzie gromada kolegów Rcl-
kiego. grupa. art1st~w i tudentów. obficie za!ując 
żar on _m • ~c:cien kim, obdan. n próbką takiej 
z ka 1 rn z ·wcem przcni ·on j problcm:it ki 
dy kutowanej przez ówczesnych ad ptó z.tuki: ' 

„lb en, Glad tone, 1\Tunch, Kowale\\' ka Ma lin · 
Ntet: he To toj, Bocckl D to·"\' kl; s ·:nd'..: 
ber",. Bebel, p łowie, dlaboUcy r d kt.orzy, mi ty
cy pi t kur n. femlni tki, palladyśc1 mizog ni 
dz.len n miu odz.mny, dram t parlamcn 'rny z przC-: 
koczenlem roteli, al u I·a teatrnlna, baryknd z pul

pitów, -..; otum meufno cl, pl •. ab łutów, arty ta -
k pl nem, koniak nrc Janem, Jeżeli to zy ko nie 
sko1ir1. ię na k hicc e t j I.em &'.; 



Obok strmdberg l Nietzschego, zwła~ N1ctz-
chcgo, fi}ozofa Imperialistycznej przemocy i amoral

ności, cl zblazowani p eudo-artyścl w'J'Om nają w 
ciągu ::ikcji najcu:ściej absynt, ml tykę, kobietę
-szatana. 

Kraków tolica kulturalna kr ju gospodarczo za
cofan go, z partią ocjalistyczną wyraźnie reformi
tyczn i ugodow~. ule l dekadenck'ej epidemii za· 

chodu w o tatnicj dekndzie wieku X1X w bardzo v y-
okim topniu i chciwie '1clągnl w tnre '1C pluc 

ni zdro v . h ·lkowc ldce z chodu. idące przez Wlc-
d ń Z roiło w k wiarniach Krakowa od długid1 
peleryn l długich rozczoch1 an eh k ziorów. od wv
tworn h e tctów i młoko w pre endujących do roll 

enlu iów. Ki ielc i post nowlł ukaza •. ich w krzy-
wym z i rcladle ·atyry, n c nie. Od trzech la 
oddan d uży u T atr Im. Sło •nckicgo z kiero• -
nikicm Tadeu zem P wlikow kim, reagow l t.ywo 
na m mkl z zachodu. T n August skierował va 
U\\ g na tl!ll odcin . 

Znalazłszy nlcz dawni j cą go prac kancelisty w 
biul7.e d wokackim w Krakowie, i.amknqwszy si~ w 
poko1u rztJctl Ki lcl~ kl llo pisania sztuk. M -
tcri ł do p1 r\\ zego dramatu wziął z własnych prze· 
z l:, z k a trofy z '11' z icj z o czytem gimnazjal
nym w roku 1894. Pr ca n le d tała !e na scen 
i nic b ła druko vana. Tr ·cl, jej był Io Henryka 
Włodzim ie o l ancell ty adwokackiego. który po nle
powodz lu w miło ci, o k rźony o krodzleż 100 reń
skich odebrał obie życ1 . Podzlnl bohaterów na typy 
zdec dov. nic złe i pr-L. adnie dobre wi,1dczy o nia
dojr7. ło cJ • utora. Inaczej p run rnw z drugim 
pomy ł , d1 m tern p ,,W l i . Dl p6lc:zesn eh 
był to 11ajł sz , najbardziej interesujący utwór 
K' !elc I it go. Ukazy ra1 n scenic to, o czym pr:.i.· 
wie r wnocz nie p' l n lamach wego mie ięc~
nika Przyb ze\~ ki w •01m d -adencklm mai i-
1c c10 pt. ,.Con fi eor '. Widzowie podziw all traf ie 
oddaną at.m:J f c: dckadenrk' go pod rodzia wawel

skiego, Postsc znlonej Julki ledo zlej m·t stki-mu
larki V\ danej ~brew jej woli za nieciekawego !J. 
li tr , tiego Rol kt o oraz po tać Jura Bo!'cń-

iego p czątkujqcego literata, były wzięte wpr•>st 
z życJa. Zachował się I i Ki lelev.'Skiego do młndej 
dziewczyn ', znajdujące) lę na ro7.clrożu między mał
żcil l\ em n sztuką, podobnym do sytuacji Julii, wal
czącej z lili. terskim otoczeniem. F'listrów nazyv. a 
Kisielew„Jd w sztuce swe1 „osobami'', artystów -
,,łudżmi'' z tym, że „ by"· co ni równie nlż
zego niż „lud7Je·• 
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Rzecz "znamienna dla rozwo1u talentu i poglądow 
Kisielewskiego, że o ile w innym jeszcze dramacie 
z r. 1899, zatytułowanym „Sonata'' wziął na warsztat 
znów problem młodopol ki dekadencki, tiagedię ar
tysty malarza, muzyka i śpiewaczki. którzy giną z 
chwilą gdy nie jest im dane kantynuować działal
ności artystvcznej, l.o w r. 1904. pisz.'.!C ,.Komedi„ 
miłości i cnoty", wy:sZJCdl poza tę ciasną problematykQ 
i wziął na lemat zagadnienie si]nych namiętno'ci 
Iud7.kich. 
NiedokońC'l.enic . rtuki chłopskiej, jak i ,.Komedii 

mU · c: i cnoty" spowodowane zos1ało chorobą p ·
chicz.ną poety. Równic wiclk· bowi('?TI j I po vodze
n e jego v r. 1899, byłn ~ tragedia, kt ,ra Q j z-
cze tc0 m go roku t ała. 

Poeta m:ał 1.ielkic planv: wyjazd zagranic • po
c róz do Paryża wyprawa do przyjaciel n Kauk z. 
Wybrał to ostatnie. W li p dzic l 899. zaraz iJO pre
mierze ,,Kar katur" w Warszawie. ud, I ię \ tov.tn
rzystwie dwóch przyjaciół przez Od ę do Batumu. 
Dojec_hali do Czfatury, ub rni Kulai klej, u t ór, 
w ton oicl h 'Przyj cieln, Wł dysława Em rv
ka, ek ploatował kopalnię monganu. Miej cowo ć 
znana z d1jejów l\lłodej Pol ·• o t •I , i.c Cziatura 
była właśnie Iem podr67.y prze ięwzi t i w m JU 
1901 r. przez Emeryka i D gn Prz b z \ ką, pod
czn której na t.ąpiła Ich tragkz.na mierć w Tyff -

l zez~. li I też zokońez łasi )p wa z . IB!ł.l. 
Po tra!eh dnia h pob w Czialurzc, Ki ie! , :ti 
zaczął :tronić od prz •jaci 'ł, un kać kh i ukryv, ć 
jakby jaki!ś tajemnic . Poza Ich plecami nap! ał o" pie
niądze. należące mu się z tcatró rz..1doi; eh „ W r
SZ?wic z.a .,Karykatury", ot.rLyma •:szy Je, not ·ch
mia t wyjechał do Kons ant nopoJ,, a tamtąd do 
Par ża, gdzie st: nql w POCZ<!,ika ·h 1900 r. To i -
wytlumoczono post po ~anie, spowodowane zostało wy
buchem mnnii przcśladowcz j. W Cziaturze wy. tą
Pi!Y poroz pierwszy oznaki tej choroby, która po· 
ło~yła nagle kr twórczo ci dramatycznej Kslclew-

1ego, a w. ~z.ie ięć lat późnie' miał skazać go na 
pobyt w klinice podwnrszaw ki j, w d' odzieścia l t 
- na śmierć w z:pitalu .Jana Bożego w Warszawie. 

Po .roku 1899 ~i elc ki nie napi ał nic godnef!o 
uwa.g1. P~óby na~1sania sz.tuk o Pani Wale\vsklej i o 
Bemowsk.1m zawiodły. Zawiodły też inne tern ty 
uporczywie brane na \ r:;ztot. Gn ny niepokojem 
z.a~zął poeta zmieniać miej co pobytu jeździł z Pa
ry~ do Warszawy, z War:szawy na powrót do Pa
ryza na jaki. r1.a przeniósł ię z żoną I córką nud 
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morze w Bre rui. z.uk c n lc.hnJ ia: bezskutecz
nie. Otoczony troskliwq op'cką żony, Julii z Krzy
mu kich, wziqł w r. 1905 żywy udział w organizo
waniu .,Zielone" Balonika" v Krakowie. Na w1~ć 
o w buchu rewolucji w Król tw , przyjechał do 
Warszawy. Próbownl również pracy dzienn,karskicj 
w rót.n ·eh pismach w Małopol c i w Warszawie. 
Z on n stqpll dnia 29 tycznia l!H8 r. Jego spuśc!
wa lllc1 eka. ! •-udna, l<om likowana, ale uderzająca 
niez\ kł ·m t.alcnlcm dramatycznym, za ługuje nle
w tpli i n nową prób sc ny. 

TANISLAW HEI~ ZTYŃ. Kl 

I' 

Wanda S emaszkowa - odtw rcz11n1 roił Szalonej 
Julka w prapremierze „W &ieci" w Teatrze łrn, SLo-

wackieuo w Krakowi - r J899 
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BOY - o sztuce J. A. KISIELE VSKIEGO 
„W SIECI" 

W BEZMIARZE mqk i n zczę ć, ~odzącvch 
w samą i tot bytu narodowego wszv tko 

Inne schod~ło na plan drugi. dziś dopiero, kiedy 
obrócić ocz w lecz. bardziej niż wprzódy uderza
ją pewne ry y. Do kich na]cży martyrologia pol
skie o art ·1.mu. Obją\~ zy tak rokiem zeszle stu
lecie, uprzytomnimy sobie, źe conajmniej trzy czwar
t na ze o ż:cm arl · tyczn o mzc r lo się pnzn 
granicami kraju. Cóż to za straszne okaleczenie na· 
rodu, jego kultury, rozwoju, życia! 

Zapewne, że tef emigracJ! zawdzięczamy niezmier
nie wicie, chociażby tylko cudowny wpół-egzotyczny 
kwiat na z j poezJl romantycznej, ale Jak tragicznie 
długo przec1q a się ta cml racJ3 na wszystkich po
lach! Wytwarza to bł dne kolo: w kraJu cia not::l, 
smutek, po ucha: uc ee z kr ju t le ę ucie! śnie
niem wszystkich tę knot arty tycznych; I uciekało 
' szy tko, co było ti:zszc, lotn CJSZe, sm1elsze. l ucie
kało nieraz na zawsze, a w kroju zostawała je zczo 
wlęk za po ucha i mizcri . Był okres, kiedy całe 
prawie nasze m· Jarstwo bvło poza krajem: kto mó'!ł 
z literatury siedział Ile mó ł za granicą; polskie ży
cie arty tyczne. poz.ba wlane swoich centrów, rozbite 
na kilka miast, przeważnie za małych aby mu za
pewnić w· runki J lnieni , b Io wr cz rozpaczllwe. 
A cóż dopiero młodzi! Dochodziły do nich jakieś 
d lek ie ech my li pr. d ;v, ki runków w Ik. to
czących się hen, na szero im świecie, wszystko to 
tJukło si Po tych biednych glo\ ach, skarykRtu
ro •ane, wytarte w knajpowych dysputach .• ,Szalo
na Julk ", to potrosze cale pokolenle artystyczno 
młodzi z przed lat trzydzie tu, ten jej wielki krzyki 
!„ja chcQ żyć!" wydzJeral się wówczas z tysiąca 
młodych piersi. A „ż ·ć" znaczyło - niestety! - wy
jechać z kraju, często na zaw. ze. często aby Z111ar· 
nieć w nędz . 
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w SI ECI 
Komedia w 3 aktach 

Reżyseria: Sc nografia: 

ANDRZEJ DOBROWOLSKI MARCIN WENZE 

Współpraca reży erska: 
Ai DRZEJ POLKOWSKI 

Kierownictwo muzyczne: 
JANUSZ KOZIOROWSKI 

K erownik artystyczny: 
JAKUB ROTBAUM 

Dyrektor: 
ZDZISŁAW GRYWAŁD 

Premiera w Teatrze Kameralnym 29 marca 1958 r 



O S p B Y: 
RADCA CHOMINSKI 

PANI CHOMINSKA 

ĘMILIA 

JULIA 

MICHALIN 

WIKTORIA 

CESJA 

ich córki 

.IERZY BORENSKI, literat 

STANISLAWA PODLIPSKA 

AI.EKSANDER BOLEWSKI, sęt:U.i.a 

BRONIK 

KATARZYNA 

- JÓZEF PIERACKJ 

- SABINA WIŚNIEWSKA 

- HALINA ROMANOWSKA 

- JADWIGA GTBCZYNSKA 

- DANUTA KORYCKA 
„ 

• • 
-ŁUCJA BURZYNSK 

- ANDRZEJ POLKOWSKI 

- MARLENA MILWIW 

- ALBERT NARKIEWICZ 

- WIESŁAW KOWALCZYK 

- MARIA TASZEWSKA 



Przedstawienie prowadzi Kontrola tekstu: 

KAZIMIERZ HERBA W ANDA .T ASIUKlEWICZ 

Kierown t.echmczny 

MIROSŁAW DZlKI 

Kierownik sceny. 

TADEUSZ KACZ IAREK 

Kierownik o wictlen a scen 

MARIAN BAŃCZYK 

Kierownicy pracowm: 

Krawieckiej męskiej: MICHAL STOLARSKI 

Krawieckiej damskiej: WANDA PRECKAŁO 

Szewskiej: MIKOŁAJ' BRATASZ 

Perukarskiej HECZYSŁAW WOJCZWSKI 

Stolarskiej: MICHAŁ PRAISNER 

Malarskiej: TADEUSZ CHĄDZ~SKI 

Modela torskieJ: TADEUSZ ŻAKIEWICZ 

Slusarskiej: STANISLAW TAPEK 

'l'apicerskiej RYSZARD TKACZYir 

Ten moment, \ kto m dorn tal mlod K1 !el ...,_ 
, to b ·ł najciemniej zy okres krako kie o ży

cia artystycznego: jeszcze kilka lat. a m!alo ono za
kwitnąć, niezwykle buinie, le jeqo juz nie bvło; 
był w upragnionym Paryżu do którego ~ię dostuł 
za cenę iluż wyrzeczeń! Wrócił w parę la póżnieJ, 
chory, podciętv, kończonv, „Szalona Julka'' spaliła 
się we wła. n m ogniu! 

My, co pamiętamy atmo ferę, w której wvrosła 
ta krwia i;erdecz.ną pisan ztuka, z osobllw m 
wzruszeniem oglądamy ją dziś na cenie. Mimo 
malenktch rozmiarów owej zklanki wody, w kti'i
rych rozgrywa ię burza, odczuwamy w n eJ s1'1' 
i prawdę żywiołu; v; idz.imv w niej nie tra edlę 
3edne3 panny radczanki, Która może m;ała talent, 
a może tylko temperament, ale niemal jedna z mę
czenskich kart poi kiego ducha. I to nasilenie wi
bracJI wewnętrznej, multypl!kowanej przez losy ca
łego jednego pokolenia, prawia, iż sztuka Kisie
lew kiego, mimo zewnętrznych anachronizmów, po· 
została współczesna t 7.vwa 
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Ale w „Szalonej Julce" jest i inny dramat. Pod 
dramatem· artystki czai się I dramat kobiety. O, I o
biety! Kiedy będziecie patrzeć na tę sztukę, po
myślcie: tak cierpiały sio. try wasze! Tak szamo
tały się aby wywalczyć tę wolność, to prawo do 
życia, z którego wv dziś tak szeroko korzystuc!e. 
Czy one go wam \vywalczyły? Nic, a przynajmniej 
w szczuplej mierze: re ztę pr wiły olbrz mle spra-

y dziejów. Jeżeli komu, to kobietom na zym wy
modliły modły wieszcza: „O wojnę ludow, błagamy 
cię Panie!'' Strach pomy leć, !le knvi mu alo :<1Q 
wylać w całym świecie. aby mógł pow tać danclnlł 
w Bristolu! To też d1J lej pracuj ca, ba\ l:ica si~ 
I tanecznym krokiem cielista-jedwabnych nóżek idą
ca przez życie kobieta, niełatwo zdoła sobie v -
obrazić, czym była w owym cz c egzystencja nic
~amożn j panny z t. zw. dobrc"o domu, czegoś bar
dzle1 b zn dziejnego, dencrwuJ:ic o, upokarzaiqce<>o, 
niepodobna sobie wyobr z.ie; tylko wyć, łbem ll'.JC 
o ścianę! I w ·ly t t. i tłukły łb m o ścianę biedne 
Ju}ki a wiele z nich nawet n p i eh mal r tw 
nie minlv! „Szalona Julka", to t ź jeden rozdział 
• martyrologu kobiecej duszy, kobie" o ci<ila.„ 

TADEUSZ BOY-Ż~SKJ 

l"lirt z 1 lpom nq" - ll'ieczór piąte; 

'AD l Z OY-ŻELE Kl 

W TR NAD !'RAKOWEM 

ALUJĄC w p~przednlch ro:'.!d ł h dawny M, pan k1" Krakow, mimo 11oli zarazJlem 11: od 
me o kłonno ciq do w dy, al tu t1-zeb mi 

być zwu:zlym i uchym, zaicdw1c ram te o f li t nu 
tarczy, aby zakr lic „tablicę synchron · t ·cznq• \.'V

padków, jakie, w ciągu k1ll u lat, zaszł w tym i
chvm m eśc1 . rzecz zai;ługuj n, u alenie, ni Y 
bowiem w tak krotktm cza 1e i t k mal j przc-
trzem nic do ;:onala su: w1 k za przemi nn. I me 

bez śc1 ło ci •zi Iem datę ślubu Henryka S c;nki -
wlcza jako symboliczny znnk: z.bllżaJąc J i odnowy, 
wla nie ten rok miał się to jej p0c.:ątkl m 
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Datę m<>zna ustalić z całą ści !o c1ą, dyz J t to 
data otwarcia nowego teatru, którego dzierżawę obej
muje Tadeusz Pawlikow Id. Wobec powszechnej u nas 
skłonne ci do zmieniania ludzi w bezcit:lesne mitv, 
warto może przypomnieć, że kiedy Pawlikowski obej
mował leatr, mia! lat. dwadziescia dziewięć, MaNC 
przy organizowaniu nowej CC!Oy wolną rękę. nie 
maJąc z.aś zn sobą aut rytetu ani zasług, młod'I' ten 
człowiek wola!, ufając (i siu znic, jak . ię okaz.alQ) 
sw mu instynktowi, oprze{; ię na z pole prz z. 
sleb e stworzonym, niż na umownych r k\vizyt.ach 
pe onelu 

Teatr Pawliko\\ kic o j t wlr:c p17;cde wsz ,·t im 
- teatrem młodych. Jaki b •ł ten z pól, uprz ·tomnilo 
ml i , kicd niedawn , przeglądaj, c star cza o
pismo, znal zJ m ob adr: · ktcj bi hej sztuki. g uli 
w niej mi dzy innymi: Sol ka (Pomian) Siemia zko:.. 
wn, Przyb )kÓ\\na, icma z.I o, ul i, Roman, K1-
minski, Sii\\ icki. .. N1 J t moim zammrem pisać •11 
mono •rafię teatru Pa \•liko k1 ale też warto prz\·
pomnieć czym dla ówczesne o Kr kowa po jałowlźn:e 
doż ajqcej ych dni , b ld • • Ghk na, mu luł by~ 
teatr, w któ m przcdcflło v Il Ib n B om o . t inrl
berg, Hauptmann, Curcl, Courtelinc, Porto-Richc, 
O kar Wilde, O !row ·f, C7.ccho v, Gork1j, Maeter-
linck etc ..• etc... · 

Teatr Pawlikowskic!!o miał chnrakter teatru n\ n-
g a rd - dla cal j Polski vówcza . otóż, cz nie 
mu ialo b ·ć oryginalnym zjowi ki m m le i enne 
mia t czko, w którym je1lyny i tniejący teatr hvł 
ceną literacką prowndzon przez notor cznego m o

d ern is t.~ i .d k d nta?" Co Anto'nc w Pnr tu 
grywał w '.</Oim Th tr Libr pok tnin, to w Kra
kowie zło jako oficjalny repertuar. A zważmy, że 
w mieście ni było konkurencji, nic b ło opei·e kl, 
nie b Io wówczas kina, kto z lem miał w r I ,1 
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«towarzyszenie ,,Sztuka", przeprowadzające tak po
trzebnq wówcza selekcji: artystyczną. dzięki którl.!J 
zvskuje pierwszorzędne c:uk v w tolicach europej-
5kich„ raz po raz profesorowie któregoś ze swych 
uczniów wyzwalajq na maJslra, pa ując go na człon
ka „Sztuki". Zadziwiający jest urodzai na talenty 
malarskie w ówczesn m Krakowie. ilodość! 

Interesuj cy jest zwl:\Zek, jaki istnieje między rze
czami materialn_·mi, tcchniczn mi n życiem du
chowym. Jakże doniosłe miał na przykład znaczenie 
pas t e I, użvty przez W iań kieg . Olejny obraz -
taki jak ie vówcza m owano, ma ywny - był do-
11tępny jcd nic magn tom. Rob t portretu tr ,•la 
całe tygodnie. Któż mógł bodaj zam rz ·ć o portrecie 
Matc1kl! W· I ń ki, którv mia! w głowie tysiqce 
prnc i pomy 16\ •, n nic z: wsze miał na farbv. ma
chał p tel w godzinę lub dwie: w proporcji do 
cza u I malcrlnlu i cen b ·la o Jeż niższa, to 
„po nienle r !uszu" mialo n"cobliczalne następ-

tw dl kultury nrt:v tycznej mia la. 
Upro ci! także rnmv - oprawin.i c swoie obra;o:y 

w zw kłq, ru malo\ ną nawet li twę drcwniaml, 
gdy dawn.lcj lada ho:;i z w megał ko zto vn eh 
ram złoconvch. Dzięki t J pro t j zmi nic t chr.tki 
n,..r-v „1 ... > ~· • '"lńc: i "'<> b ł dziesięć rnzy t ń ze 
niż ,,kobył " jakle oś Krzesza, którego mo płótno, 
r ro i rumo o 1.t wały w cej niż W • pl ński żą
dał za cal obraz. T mi ło d cydujqcv wpłyW na 

nikn cie malarstwa • no\~C mi ze.,. n kie społe
czeń two, dopu zczając je do zażyło'ci ze sztuką. 
Pa ja do obr ZÓ\ , Z\ la zez w ród Jekarzv kr l n 'N· 
sk1ch, roz~ IJa i w clqg 1 klll u In z dzi\liia'ąco, 
przeob żajq lę ściany mi t ń. B rdzo c.ck v.e 
b ·Io p. trze<: n· tę i n fe kc j ze sztukQ. w któr j 
niemal rol gra obi te zetkn ęcie !ę z artystami, 
nietrudne '· nun!aturoHym Krakow ·e, gdzie w zy ·cy 
prnv !e s1 zn li. 

Literatura... . l~ trz ba się tr zczać. Zatem w 
roku 1894 wy zła w Kr ko •ie pnmiętn Dru cri,\ 
(t k wówczas kromnie t ·tułow no tomiki poezji) Ka
um!erza Te majera. W tym m m mn1eJ wii;ct!j 
czasie drukuje w kr. kowskim „ wicc e" 'l\lirlam vój 
przekład ·tatku pijane o Rimbauda, da iąc tym przed
smak przy zlej „Chimery". W r. 1897 zakłada Luiwik 
Szczepań ki .. Zvcie" (pierwsze harce Nowaczyńskie •o, 
A. Gór. ki, M·ciń ki Perzyń_ki, Ki ielcw«ki etc.). w 
którym współdziała przybyła z Paryża Gabriela Za· 
pol.>ka. Zarat.i?m Zapol ka jest aktorką w teatr7e 
Pawhkowsk1ego i wy tawia pierw~ze swoje sztuk!: 
Żabu ia, Ka ka Kariatyda, Tamten. W roku 1898 sp· -
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da na Kraków Przybyszewski. w tymże roku tea~ gr" 
jego sztukę Dla szczęści ; w roku 1899 W.i.r z ~v1 n• C: 
Wyspiańskiego. Powstaje „P on" brater ka orgia 11.e
ratury teatru, malarstwa, muzyki. (Przyby ze ki 
m1• I ~vówczas lat trzydzieści. krnko\ sk jego gro
madl-a liczy mało co ponad dwadzic cia, ł tu mło
do' ć). F !iks Jasień Id zjeżdża ze swoim wędrown ·m 
muzeum I całą japoń zczymq. 

Wresz e - w roku 1901 - Wes le, już w tcntn;c 
Kolarbiń k!e~o. Dopra\ d , w ciągu t eh o mlu l t 
Krakow dużo przeżył. To równClczesn S-,J~tk ni . ę 
tvlu niezwykłych indywiclualno ci, w. polz ·cie ich 
\. p ld?.ielanie, inspirownn e s ę wznj mi:ie lw -
rzylo atmo erę tak prze ·coną ozonem, Jak z pe 'Ił· 
nośc1ą mało gdzie i kied ·. Było to t m o obhw ze, 
że działo się w małym mia teczku, którym z.c: vnę n
nie Kraków być nie orzestał. Mały Krakow uró ł 
przez sztukę o wiele wprzód, zanim a!11_b;tna ~n~rgla 
prezydenta Leo przeobraz.11 go admm1.stracyJnie . w 
wie 1 ki K 1 a k ów. To do niedawna. mi~sti;i starcow 
staje się miastem młodych. Nawet 1ego biedę 7.d?
łała na chwilę oszukać jcg1J sztuka. Mloda cyganen:i 
z dumą przywdziewa uniform artyst , pa:ysko-zako
piańską pelerynę, która ma tę z:iletę. ze, . \'vTBZ z 
młodopolskim krawatem, pokrywa medo.magania ubrJń 
1 biellzny. życie przeno i się z salono:-v do kna~py, 
a jeżeli zawadzi o salon. to o baw1alnlę jakiego 
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lekarza czy pro! ra. Sztuka -ta)e ,.,ię nobilitacJą 
mieszczaństwa. 

A dawny „pański" Kraków patrzał na to wszystko 
coraz bardziej odosobniony i niezrozumiał nic. Do
piero młodsi hrabiowie - Morstin. Rostworowski -
przejdą pod znak Wyspiań kiego. Kiedy młody Mor
stin po wystawieniu Legionu miał odczyt o tej ztuce, 
Tarnowski był bardzo z tego nie-uidowolony, aby 
go udobruchać, Piknięto go gdzieś w towarzyslwi(! 
z Mor tinem. Nie bardzo . ię to powiodło. ,.Czterdzie
ści lat uczę co jest piękne, a te osły latają na 
Legion" - burknął hrabia-profe or. „A cóż Eksce
lencja powie mnie, który mlałem odczyt o Le
clonie?" - podjął Mol'.Stin rękawicę (jeżeli to m~żna 
n~zwać .rękawicą}. „Kto o łów uczy, o tym nie po
w.iem kim je·t" - odrzekł Tarno ki. Taka bvła 
ro~o~ a hr. biów, którą powtarzał mi Mor. un: a 
ktora . dowodzi, jak bardzo staremu hetmanowi ta 
dezercJa .zapadła w erce. Bądź co bądź, fala mlo
dośc1, ktora ogarnęła Kraków, d la ię odczuć i w 
tym obozie, ale w do ć zabawny spo ·ób. Było to 
w pocuitkach d Tekcji Pawliko\\ kiego: owo sławne 
pr_zed awienie Lizystr t •• od którego długo trzęsło si 
mia to. W owym cza. ie vy I wiono w Paryżu ten 
ut vór Arystofanesa, przyprawiony bulwarowo przez 
Maurycego D nnay. 'ku iło to dawnego d -rektora. 
Jf'.SZCZe ercem bllskie o l atrowi Koźmiana, który 
u1rz.ał w t '1ll rolę dla wybornej, nic s rzeJącej się 
aktorki Hoffmanowej, am przetłumaczył tę ary tor·. 
n O\ -doncjo" ą Lizy r t i ofiarował i<: z ins<:e
~ir.acJQ. Jut z prób zncz~ly 1 ć na Krnkó · .'i 'cl. 
ze cz goś podobnie nieprzyz voitego świat i korona 
poi ka nie widziały. Tecin Trap zuwna, któr miał 
gr~ć M rrynę zalewało ię r.l vnyml łLami, że jeJ 
knzq. . t •ać na , „n.1g " vói; cza .. to :rnnczvło 
w ciel tych tryl·o eh po sz k 1 w pła zczu k1ć1 y 
mia1~ rozch\•lić nu jeden moment. le w i locie' rzc i
staw1enle było bal'dzo nieprz 'Z\ oit : podkre Jono z 
armacką jumośclą, I cm i g tern, dr żliwe m 

menty, \~SZ' tko razem Io pornogr fią. 

Jako poel cką ' tawkę w z to , •arodz.iny Afrod -
t '. 'l etmaj ra, pol c:oone z t tern za pomocą opc 
retkowego: „Opowiedz, ja - to b ·1 . - Posłuchajc; · 
I do t go big u znakomity h Ile.ni ta. pro!. Kazimi'?rz 
Mor';lwskl, któ~u, widać v owym czasie dopiekln 
per!1dn rog~c ktorejś z krakow kich dam, napisał 
prolog, iil.a ~ e.JSZe pojęci arcyniewinny, ale nii 
ó~c:z n stanczykowsklc maniery nieprawdopodob
nie ... wyuzdany! Mówił v t m prologu do publlrz 
ności, iż może n dziwi. 
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Ze greckie panie t greckie panienki 
necz nazywają wtaścit.q1m imieniem 
może się serce u·asze przy tym wzdryga, 
wiecie, 3ak cenną krzewiną jest figa 
ł jak jest milo skryć się pod jej cieniem. 
.. Perykles czulby się u tym grodzie strut 1, 

Próż u b]J szukał uror.zej Aspazji 
W mzekie, gdzie u ięcej 11tż grzechóu - pokutv 
I mote, rzecz tę biorąc nazb11t serio, 

pazję zmienłlb u• kromnq Eaerię. 

(OJ ta A pazia! czuJ tu p r!um plękneJ µam Z •. J 
Po tej I.in I.racie w mie c:e zawrzało. Liberały, wl· 
dząc spo obn'>Ś u odzcnia znienawidzon ·eh tańczy
ków w najczulszy punkt: moralno ci, owej moralno3ci, 
ktorej staiu:zykom vciąż b Io za mało u dru~ich, 
rozdarli szaty z oburzeniem. cityrycz.ne pismo. „Di:i
bel" ogłaszało im'enną listę szanownvch o ób, kt r 
były na Lizy tracie. Ksiądz jakiś, nie zoriento anv 
w ·wyż z j polityce, y tąpił z ambonv przcc!'.V 
sztuce: Tarnowski ~ezwal ksi rlza i zw •my lał go; 
nie k. iędzu qdt'ć bi ·uo • a wedle krnko v~kieJ 
hierarchii tańczykowsklej, Koźmian i Mora kl mieli 
rangę ro najmniej bi kupów. 
Jedną jeszcze pamiętam zabawną hi tor o tym, 

Jnk pałac próbov."3ł uczepić się nowego życia. Było 
to już później, kiedy dzi ki a~itacji Warchalowskie
go, Kraków wst pil w znak ,.Sztuki sto. owanej", a 
znowuż dzięki apo. tąl twu Witkiewicza, zakopiań
szczyzna wciskała ię w. zędzie. Jednego dnia zjawm 
lę w siedzibie Warchałowskiego słynna hrabina X. 
Chciałaby (powiada) ufundować konkurs. konkurs na 
ornat. - „Bardzo pięknie, jakąż nagrodę przeznacza. 
pani hrabina? - „Jedną gwineę. (Zdumienie na tw:i
.rzy Warchałowskiego) .. Jedną gwineę, ja sły załam, 
że zwykle na takich konkursach nagroda jest jedna 
gwinea. Tyko Jeden warunek: żeby nic nie było z 
portek. (Znów na twarzy Warchałowskiego odbiło się 
zdumienie) ... No z portek" (tutaj gest palcem w po
wietrzu, z którego interlokutor zaczyna się domyś!at, 
o co chodzi}. - „Pani hrabina myśli o p arze n 1 cy?" 
Vous appelez ca parźeni'il? Bo ja to nazywam portki.„ 



Ww a na P antarh KrakutD kich 
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dla f1zJ nomu Krako z.naczenie: nletylko kn~k?
wianki wyro"ly i n ulicy Kopernl~R, ale I w1 k
szość emanc antek zza kordonu. k o dotnd mu-
iały jeidi1c do Zurychu lub . do _Paryża. Równo
cześnie chroni .ię na krakowski uniwersytet raz po 
raz garsc wydalonvch za ,iakieś przewiny studento:v 
war za kich. Odclnają 1ę na uLcy wym1 rosvJ-
kimi czapkami, niedbałymi brodami, w laboratoriach 
wą pracow1to.kin i swa hardością. tak n!epodob Hl 

do potulno cl tubylców, wychowan ·eh w szacunku dla „, •ł dzy •. Prz •no zą z sob::i. jakiś . P '".i ew tr~f!icz.ny, 
z po raz bu a taj mnicza historia, jak1s trup 

1J1alez1ony na Błoniach - s,mobóJ t\\o czy samo„ d7 
Słowem gdziie tylko spojrzeć, przemiany. O try wiatr 
po\\ial na Kr.ików 

T DEU Z BOY-ŻEL 'J<l'SK T 

(fragment k lqżk1 , Znos~ li ten kra]') 
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Ka a biletowa Teatru Polskiego 
czynna codziennie w godz. 10-13 i 16-19 

Ka a biletowa Teatru Kameralnego 
zynna codziennie w odz. 10-13 i 16-19 

Przedsprzedaż biletów w PB P. „ORBIS" 
Rynek 38 or z PTTK ul. $widn eka 31 

Bilety ul owe (zbiorowe) w Biurze Organizacji 
Widowni (Teatr Pol ki) - ul. G Zapolskiej 3 

w god7_ 8-16 tel. 87-89 

telefon 
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86-54 
86-55 

Teatr Kameraln 72-44 

Pr •ft'" Wr I 1'·9 '1?7 



• 

CENA 3.- zł 

WYDAWCA: 
PAŃSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE 

WROCLA W . ul. G. ZAPOLSKIEJ 3 


