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EMILIA BAUMAN 
(1352-1925) 
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Jej matka była cioteczną siostrą matki Mo
drzejewskiej, Emilia jednak mówiła do 
wielkiej aktorki: ciociu. Przykład cioci sil
nie działał na wyobraźnię młodej, pięknej 
dziewczyny. Marzyła o laurach, jakie tamta 
zbierała. Mając 15 lat, -za poparciem Mo
drzejewskiej, debiutowała w zespole nasze
go teatru, w czasie letnich występów w Po
znaniu. Oczywiście, z racji wieku i urody, 
grywała młodociane, liryczne amantki 
i „naiwne". Z powodzeniem. Zgrabna, śmia-

ła, dowcipna, zdobywała się nieraz na 
szczerą prawdę, wdzięk i czułość. Była wzru
szającą Aliną w „Balladynie", szelmowskim 
i dziecinnym Cherubinem w „Weselu Figara" 
i uroczą Joanną w „Lady Tartufe". Te po
czątki budziły nadzieję. 

Ale Emilii marzyła się błyskawiczna, wiel
ka kariera i usiłowała ją przyspieszyć. Toteź 
łaskawie przyjmowała umizgi podstarzałego 
dyrektora Skorupki, a to wywołało ostrą 
interwencję Modrzejewskiej. W rezultacie 
ciocia, pokłócona z dyrektorem, ustąpiła 
z naszego teatru jeszcze przed terminem kon
traktu, a Emilia pozostała i próbowała zająć 
na scenie miejsce swej kuzynki i protektor
ki. Zastosowała najprostszą metodę: naślado
wała grę Modrzejewskiej. Skorupka zorgani
zował klakę, która w jesieni 1869 r. witała 
występy Baumanówny ogłuszającymi oklas
kami. Ale dobrze zorientowana publiczność 
sykaniem wyraźała swoje niezadowolenie. 
Młoda aktorka do reszty utraciła sympatię 
widzów biorąc udział w intrygach Skorupki 
przeciw Modrzejewskiej i rozgłaszając 
w mieście. źe ciotka, za jej pośrednictwem 
usiłuje uzyskać zgodę dyrekcji na swój po
wrót do Krakowa. 

Po ślubie z aktorem Terenkoczym, Bauma
nówna przeniosła się na scenę lwowską 
w r. 1874, później grała w Poznaniu i w war
szawskim teatrzyku ogródkowym. W jesieni 
1878, mając zaledwie 26 lat, porzuciła scenę 
na zawsze. Jej wczesne występy zdawały się 
zapowiadać nieprzeciętny talent, którego póź
niejsze Jata nie potwierdziły. W pamięci po
zostały tylko jej młodość i uroda. 

ZA SILNY LADUNEK 

Dnia 22 stycznia 1803 grano w naszym tea
trze po niemiecku ulubioną egzotyczno-hi
storyczną dramę pana Kotzebuego, „Hiszpa
nie w Peru czyli Smierć wodza Rolli". Przed
stawienie odbywało się w najlepszym po
rządku, publiczność kwitowała kolejne efe
kty pełnym zadowolenia aplauzem. Wresz-

cie, zgodnie z rozwojem akcji, doszło do 
palby muszkietowej, którą okrutni Hiszpa
nie śmiertelnie przerażają i gromią niesz
częsnych Indian. lspicjent, chcąc dogodzić 

publiczności, nie pożałował prochu. Rze
czywiście, w właściwej chwili dekoracje za
kołysały się od huku. Indianii) przerazili się 

przepisowo - ale nie tylko oni. Wśród pu
hHczności rozległy się krzyki przerażonych 

dam, a jedna z nich, widocznie szczególnie 
czułego usposobienia, popadła w konwulsje. 
Epilogiem było zarządzenie policyjne zabra
niające, pod osobisl.ą odpowiedzialnością 

Kluszewskiego, zbyt silnych ładunków pro
chu w batalistycznych scenach. 

W SPRAWIE TYTUHIV 
Od Dyrekcji Policji do W-go Kluszewskiego, 

Entreprenera Teatru. 

19 XJI 1809 

Gdy zwyczaj niedyskretny i nawet niebezpieczny 
palenia tytuniu w teatrze przez niektóre osoby 
wcisnął się - żąda przeto Dyrekcja Policji, aby 
odtąd w afiszach dodawano było co następuje: 

NA MOCY USTAW RZĄDOWYCH 
PALENIE TYTUNIU W TEATRZE 
NIE JEST WOLNE 

Od Dyrekcji Policji do Prześwietnej Komendy 
Placu Krakowa. 

18 Xll 1809 

Pomimo oczywistej niepn:yzwoitości i niebez
pieczeństwa, jakie wynika z palenia tytuniu 
w L„atrze, są przecież •iektórzy z wojskowych 
tak niedyskretni, że się nie wstrzymują od te
go, ale nawet przestrzegających o to z obowiązku 
swego urzędników policji nie słuchają, czasem 
nawet onymże przykro odgadują i zniewa:i.ają. 
W celu powściągnięcia obydwóch nieprzyzwoi
tości Prześwietna Komenola Placu raczy należy
tych z swej strony użyt środków. 

Z powodu wczorajszego przedstawie
nia odbieramy następujące wiersze : 

DO ARTYSTKI "" roił BARBARY 

Niegdyś nasz gród królewski, pyszny Kraków 
stary, 

Nie chciał się do stóp skłonić królowej Barbary. 
Wieki przeszły - a wczoraj, przed Barbary 

cieniem, 
Cały Kraków oklaski sypał z unies_ienie_m. _ 
Tak jak mal(ik dotknięciem czarodz1ejsk1ej laski 
Wywołuje świat zmarłych i nadziemskie blaski -
Urokiem twej gry, gracji, talentu - na ziemi 
Rłysło na chwilę świetnej przeszłości widzenie. 
.Jeśli wdowa Gasztołda była cl podobną, 
.Jeśli miała twe oczy i postać nadobną, 
To na miejscu Augusta postawiwszy siebie 
Któźby nie chciał korony wyrzec się dla ciebie? 

Dziś nad ludźmi prawdziwą może być królową 
Tylko kapłanka... jej to każde słowo, 
Gest, spojrzenie - tak włada nad tłumem 

zebranym. 
.Jak najszczęśliwsze berło nad ludem poddanym. 
r ty Pani tak rządzisz, bez różnicy stanów, 
Sercami wszech Krakowianów. 

* 
P. Modrzejewska po raz pierwszy, po boga
tym żniwie laurów świeżo zebranych w War
szawie, ukazała się wczoraj w ADRIENNE 
L E c o u v R E u R na scenie naszej, 
raczej na scenie swojej, gdyl!; tu wrodzo
ny jej talent rozkwitał z pierwszych za
wiązków, rozrastał się z zadziwiającą bujnością 
i potężniał, aż ją postawił na świeczniku sceny 
polskiej. Kiedy rozgłośne dziś imię znakomitej 
artystki było jeszcze skromną nazwą teatralną 
młodej debiutantki, mieliśmy pierwsi sposob
ność dostrzec pełnych nadziei zasobów jej nie
zwykłego -już wtedy talentu; oceniliśmy go po
chwalnie wbrew nieraz dość licznym zdaniom 
miejscowym, które nie przypuszczały w rodzi
mej krakowiance owego wyższego polotu ducha, 
mającego ją wznieść nad sferę nie tylko zwyk
łości, lecz doprowadzić w dziedzinę wybrańców 
sztuki. Sąd nasz był zrazu niemal szamotaniem 
się z przeciwnym prądem opinii, który upatry
wał w pochwałach odurzający narkotyk, mogący 
uśpić rozwój niezaprzeczonego talentu. Lecz po
chwały przeciwny całkiem wywierały skutek. 
Młoda artystka, pełna zamiłowania sztuki i szla
chetnej ambicji, za katdym o•daniem sobie słusz
ności rosła w potęgę, przewyższała się, dzisiej
•zy występ lepszy był od wczorajszego, wczoraj-
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'ze usterki w grze znikały dzisiaj wobec coraz 
głębszych z każdym dniem studiów, w których 
mistrzynią była artystce po największej części 
natura i nieporównany instynkt artystyczny. 
Imię jej popularyzowało się i talent zyskiwał 
coraz więcej zwolenników. Dziś zamilkły już gło
'Y opozycji. Sąd Warszawy, mającej niewątpli
wie wytrawne poczucie piękna (.„) przedst'.lwil 
p. Modrzejewską niemal w apoteozie; p. Modrze
jewska, która wyjątkowo staje się prorokiem we 
własnej ojczyźnie, odniosła ogromny tryumf, a na 
nas spada chociaż maleńki jego odcień, bośmy 
odgadli i podnieśli jej talent, walcząc wytrwale 
z uprzedzeniem i dziś zapytać możemy śmiało: 
kto z nas miał słuszność? 

Teatralna publiczność tutejsza, szczelnie wczoraj 
z.tpelniaJąca salę, w uan1< ula anystkt-i<r"liu
wianki, Która stanowcze oau1os1a zt-·ycit.tstwo 
w walnej, że tak powiemy, b1tw11' na szer.~ym 
polu ojczystym, zwycięstwo i·ozsLr:<yi;aJqc" 
o przyszłości jeJ sławy, pc:i:yi;otowarn p. i•ioun.e
Jewskiej owacJę za p1erw•zym jej uKa~amem się 
ua scenie. 'Xrwające kilka minut oklas1<1 i mno>
two bukietów, między którymi były i taki„, co 
mieściły w sobie wierszowane pauegiry.-1, wy
mownym były wyrazem sympatii, ja1<ą artyst11..1 
zaskarbić tu ogólnie umiała. 

Czas nr 284 z 10 X 11 lsua 

POGOŃ ZA AKTOREM ' • ' • 
W początku ~~lX wieku zbyt skromnie 
wynagradzani aktorzy, lub tacy którzy 
nie potrafili dostosować swoich wydal:
ków do dochodów, stosowaJi prostą 
i najc:lęścicj skuteczną metodę. 

W mieście, w którym byli zaangażowani, 
po pewnym czasie potrzebnym do zawar
cia znajomości, zaciągali długi. Uprzywile
jowanym pod tym względem bywał z re
g·uły sam przedsiębiorca teatru, od którego 
pobierało się zaliczki na poczet gaży_ Kiedy 
kwota długów zaczynała już być dosyć du
ża i zbliżały się terminy płatności, pomy
słowy dłużnik potajemnie opuszczał miai;to 
i przenosił się na inną scenę. Zapobiegaw
czo stosowany środek odbierania paszportu 
11ajczęsc1cJ bywał nieskuteczny, uciekinier 
puszczał się w drogę bez tego dokumentu 
utny w swe szczę cle I brak podcjrzli~ ości 
c. k. policji. 

Pod koniec kwietnia 1804 krakowski aktor 
Weiss poczuł, że dalszy tutaj pobyt może 
zakłócić jego spokój. Machnął ręką na pa
szport i zbiegł do Cieszyna, ku wielkiemu 
żalowi swoich wierzycieli. A że był wśród 
nich i Kluszewski, poprosił o asystę poli
cyjną i wysiał wraz z inspektorem Cam
pione inspicjenta teatralnego w pośc:g za 
zbiegiem. Pogoń udała się nową drogą, na 
Wadowice, nie natrafiając jednak nigdzie 
n:i. ślady Weissa. Zrezygnowano więc 
w końcu z pościgu i dopiero w drodze J>O
wrotnej, w Mogifanach stwierdzono, że 
przewidujący uciekinier obrał starą drogę 
w:cdącą przez Zator i w ten sposób, bez 
niC'potrzebnych zakłóceń, odbył swą podróż. 

O POLSKI REPERTUAR WSPÓŁCZESNY ! 
Nowi pisarze wstępujący w zawód dramatyczny, 
krom jednego Fredry (syna), nie budzą wielkich 
n::idziei. Przecież dziś zwolniały więzy cenzury: 
można malować, pisać i drukować co się żywnic 

podoba - a więc ... jeżeli jest gdzie rzeczywisty 
dramaturg, nic mu nie przeszkadza rozwinąć 

sl;rzydła jeniuszu i talentu. ( ... ) Można więc sobie 
wyobrazić w jakim to kłopocie bywają dyrekto
rowie polskiego teatru, jeżeli chcąc odpowiedzieć 

tytułowi który noszą, ubiegają się o sztuki ory
ginalne, a przy tym nowe. Skąd je tu brać? 

kiedy nasi pisarze kopiąc na różnych miejscach, 
7.eby dobrać się do diamentów lub złota, nie do
bierają się do aktualności, która dostarcza naj
popularniejszego materiału. ( ... ) W tym rodzaju 
widzieliśmy na naszej scenie kilka mniej więcej 

szczęśliwych próbek, jak „Gramatyka", „Wybo
ry", „Polowanie na męża" - nie przeszły one 
bez zajęcia, ściągnęły nawet liczniejszą publicz
ność, co dowodzi, że poruszając obecne stosunki, 
wyobrażenia i interesa, można być pewnym więk
szego współudziału i powodzenia, niekiedy po
rusza się wielkie duchy Szekspirów, Schillerów, 
Goethych (.„) 

Jeżeli więc scena nasza ma się ciągle podnosić 

i doskonalić, nłechte odpowiedzialność nie ciąży 

na samej tylko dyrekcji, lecz również na pubHcz
nóści, - coby ją wspierała współudziałem, jak i na 
autorach coby dostarczali pokarmu. ( ... ) Narodo
wości sceny nigdzie indziej nie można szukać, 

tylko w oryginalnych utworach związanych z pu
blicznością tywym interesem uczucia i myśli. 

Czas nr 279 z 3 XII 1868. 

opr . .Jerzy Gol 


