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Rok 1899 przynosi J.A. Kisielewskiemu niebywale powo
dzenie. W pierwszych dniach s tycznia, ściśle mówiąc 3 tycznia, 
na scenie Teatru im . Słowackiego w Krakowie, będącego pod 
kierownictw em Tadeusza P awlikowskiego, ukazała się pierwsza 
jego sztuka, W sieci, w parę mi sięcy później druga pt. Kary
katury, wreszcie w październiku t rzecia Sonata, zyskując u pu
bliczności i krytyków wielkie uznanie. Pon adto prawie równo
cześnie z wystaw ieniem W sieci przyszła wiadomość o nagro
dzie, przyznanej Karykaturom na konkursie w Warszawie. 
W sieci uzyskało również nagrodę. Autor olśniony powodze
niem rozbudowuje ostatnią część W sieci w osobną sztukę 

pt . Ostatnie spotkanie, przygotowuje tekst do ydań książko

wych , myśli o wystawieniu swych sztuk zagranicą . We wrześ
niu między j edną premierą a drugą, jedzie do Paryża, by przy
gotować grunt pod we zagraniczne sukcesy, u ija się j ak 
w ukropie, w hlania pochwały rozbrzmiewające vokolo, staje 
się bohaterem chwili, n ie tylko w Krakowie lecz we wszyst
kich trzech zaborach, gdzie i stniały sceny polskie: i gdzie byli 
wrażliwi na nowe sztuki polscy dyr ektorowie teatrów. 

K im był ten 23-let ni młodzieniec, któr w przeciągu jed
n go pamiętnego 1899 r. zadziwił sceny olskie? Był wydalo
nym z szóstej klasy gimn azj um w Tarnowie uczniem, które
mu własny ojciec prorokował w r. 1894, po relegacji ze szkoły 
smutny koniec. Zdeklasowan y przedstawiciel warstwy szla
ch eckiej, maj ący w parnię i ar stokratyczne koneksje swoich 
przodk ' w , po trosze artysta, agronom i technik, a po prawdzie 
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nauczyciel tańc.óv. tkwi c · p) uszy w lojalności i austrofilizmie 
nie mógł da t owac syn:w. i ódcz. 1 tu pod zumnym Lytul m Orzel 
i slońce vryg1:Jszoncgo w okre ie wielkanocnym r . 1894 na st u
l cie Re\\olucj i Ko ' ciu zkow kiej. Dl niego idt'ały poli tyczn€ 
i spol ::.czne syna. któt) wypominał Austrii Szelę i rzeź 1846 L 

akceptował walkG o ni p.:>dlcgłość . łączył do swojego pro
gramu tezy ludowe ks. Stojałowskiego i przyznawał s i ę do 
sympat ii da ocjalistuw, wydawały się zej ściem n· drogi wy 
wrotowe i rnvolucyjne. Gdy w momencie ty m zmarł a matka 
J ana Augusta. nauczycielka szko ty wydziałowej, podzizlająca 

jego poglą dy. zatarg mi dzy ojcem i synem p głębil się d tego 
stopnia. że opuszcz n,e domu przez syna okazało się jedynym 
rozwiązaniem trudności mdzinnych . 

W r. 1895 podążył do Wi dnia. w którym, jak ._,- 1Nieli<.iej 
oczewcz odbij al się w rraźnie ·wczesny s I an rozkładu eu co

pejskiego systemu kapitalistycznego, wchodząceg::> w etap im
per ializm . Drobnomieszczaństw zagrożone przez p::>stępującą 

monopolizację ze strony kapitalizmu imperialistycznego, dpo
wiadało w nowych kierunkach sztuki „buntem", który zrywał 
z t radycjami realizmu kr ·tyczn go, odrzucal niewyg dną w ie-· 
dzę o świecie. szuka! sch ·oniema przed rze z wistością w m i
styczn ych. albo mistyfikuj~cych teo 'iach ,,nagiej duszy· ·, 
„jaźni'", „prab. tu". Wyrażał . i ę nich to zagub· enie prz z 
mieszczańs two sensu historU, które prowadziło do ideologii re
akc jnej. W chwili kizd Kisi lewski zj awił się nad DunaJerr , 
swięcil tu r iumfy dekadent zm wśr "i d pisarzy. wśród artystów 
zaś i malarzy rozwijała si ecesja. W li ter tu rze i p ublicy
styc r J wodzili Schnitzler, Bahr, Altc berg i K raus. Pełna 

temperamen tu czwó ka u iłuj ąca zaszczepi · sy 1bol" zm na na
turaliź 1ie, nadawała literaturze i publicvstyce żywe piętno , po
ruszała zagadnienia ar tystyczne, wpro vadzila zwyczaj d sput 
po ka\ iarniach i lok lach, królowała Cafe Central, s tawała 

. ię sensacj ą stolicy i narzucała modę li eracką życiu arty ty z
nemu wszys tk ich wiQkszych kupisk miejskich w strupie zalej 
monarchii habsburskiej, d biegaj ącej sweg niesławnego końca . 

Pozbawiony cech dawniejszego realizmu krytycznego, ruch 
ten znamionuj ący d 1°ko idące ode.rwanie się twórców burżu
azyjn eh od rzeczywis tości , glosil nmiej lub więcej wyraźn · 
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pogardę dla mas, sławił stanowisko jedno tki genialnej, staczał 
się na wąskie, kskluzywne tory sztuki, będącej źródłem dekla
racji fin-de- iecleu. 

Jakie to typowe dla schyłku wieku XIX hasła wchłaniał Ki
sielewski nad Dunajem , słyszymy w prologu Karykatur, gdzie 
gromada kolegów Relskiego, grupa artystów i s tudentów, ob
ficie szafująca żargonem wiedeńskim, obdarzy n as próbką ta
kiej z kawiarń żywcem przeniesionej problem tyki, dyskuto
wanej przez ówczesnych adep t w sztuki : 

„Ibsen, Gladstone, Munch, Kowalewska, Maeterlinck, Nietz
sche, Tołstoj, Boeckl n , Dostojewski , Strind berg, Bebel posło

wie, diabolicy redaktorz , misty y, piąta ku ria, femin istki, pal
lad ści, mizogyni, dziet1 ośmiog dzinny, dramat parl ament -
ny z przeskoczeniem foteli , akustyka teatralna. barykada 
z pulp itó , vot m nieufności, ięć absolutów, artyst a - ka
płanem koniak arcykapłanem , jeżeli to wszystko ni e skończy 

się na kobiecie, to j stem gi s '. 

Obok St rindberg i Ni tzschego. zwłaszcz Nietzschego filo
zofa im pe ·ialistycznej przemocy i amoralna· ci, ci zblazowani 
pseudo-artyści wspominają w iągu akcji najczęściej absynt, 
mistykę, obietę - szatana. 

K raków _tolica kulturalna kraj u gospodarczo zaco anego, 
z parti ocj alistyczną ~yraźnie reformistyczna i ugodową, 

uległ dekadenckiej epidemii L chodu w o tatnie j dekadzie w ie
ku XIX w bardz wysokim stopniu i chciwie wciąga! w sta re 
swe płuca niezdrowe, schyłkowe idee zachodu, idące przez 
Wiedeń. Zarnilo się w kawiarniach Krakowa od długich pele
ryn i długich r zczochranych kędziorhv, od wytwornyc este
tów i młokosów pretendujących do roli geniusz ' w. Kisie lewski 
pos t owił ukazac i h w krzywym zwierciadle satyry. n sce
nie. Od trzech lat oddany do użytku Teatr im . Słowackiego 

z kierown iki m Tadeuszem Pawlikowskim, reagował żywo a 
n owinki z zachodu. Jan Augu t skierował SWĄ uwagę na ten 
odcinek. 

Znal azłszy. ni zadawal j cą go pracę kancelisty w biurze 
adwokackim w K rakowie, zamknąwszy się w pokoju rzucił się 

Kisielewski do p isania szt k . M terial do pierwszego dramatu 
wziął z własny h przeżyć, z katastrofy związanej z odczytem 
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g imnazjalnym w roku 1894. P raca n ie dostała się n scenę i nie 
była drukowana. Treścią jej były losy Hen yka Włodzimskiego 

kancelisty adwoka kiego, który po n iepowodzeniu miłości, 

o karżony o kradzież 1 O reński h odebrał sobie życie. Podział 
bohaterów na typy zdecydowanie złe i przesadnie dobre świad
czy o niedo]rzalości autora. Inaczej poszła sprawa z drugim pa
rny. tern, dr amatem p t . W sieci. Dla współczesnych był to naj
lepszy, na jbardziej interesujący utwór Kisielewskiego. Ukazy
wał na scenie to, o czym prawie równocześiµe pisał na łamach 
wego mie ięcznika Przybyszewski w swoim dekadenckim ma

nif escie pt. Confiteor. Widzowie podziwiali trafnie oddaną at
mosferę dekadenckiego podgrodzia wawelskiego. Postać zalo
nej Julki niedoszłej art 1stki - malarki wydanej wbrew jej 
woli za n ieciekawego ilistra sędziego Rolewskiego oraz postać 

Jura Boreńskiego po<.'Zątkującego literata, były wzięte wprost 
z ż cia. Zachował się list Kisielewski go do młodej dziewczyny, 
znajdującej się na rozdrożu między malżeń lwem a sztuką. po
dobnym do sytuacji Juhi. walczącej z filisterskim otoczeruem 
Filistrów nazywa Kisielewski w sztuce swej „osobami". arty
stów - , .ludźmi" z tym . że „osoby" to c ś ni równie niż zcgo 
niż . .ludzie' 

U rodzony satyryk K isiel w ki nie szczędził jednak w swej 
ironii n awet „ludzi"' swej sztuki, podkreślając, że poza i gesty 
same nic nie z aczą, jeśli idzie o prawdziw< twórczość. 

Sąd jego wobec niewydarzonych adeptów ztuki, którym 
nie młodość. lecz zarozumiałość, nowinki z Zachodu i urojenie 
o tale ncie uderzyło do głow jest wyraźny . W drugiej części . 

zatytutowanej Ostatnie spotkanie, ironia poety idzie jeszcze 
dalej . Nowość krakowskiego zaścianka. okal nocny, „etabliss
ment Orpheum'", kiepskie naśladownictwo wiedeńskich tingel
-tan ·lów, kuszące zaśniedziałych miejscowych fil i trów fałszy
wym szych m elegancji, świadczy jasno o szyderstwie autora. 
który odzierał swoich ohaterów z os tatnich pozorów powagi 
i resz tek ludzkiego dostojeństwa. 

Dzisiaj po la tach pięćdziesięciu to szyderstwo silniej i traf
ie j odzywa się w szkicu dramatycznym, pełnym niekłamanej 

pasji. w Karykaturach. Tutaj autor wychodzi poza salony i lo
kale nocne mieszczaństwa krakowskiego. Dla ukazania nicości 
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moralnej ~wych ,.bohat r ·w· prowadzi i h na prz dmieścia, 
iyka z . .ludem". Ni są to rob ln icy fabryczni. Kraków urzęd

ników i drobnych mieszczan był a ub czu od wielkich szlakow 
i p1 oblemów hl torii. Nie do trzega now j kla y połecznej już 

wówczas świadom j swych c 1ów. Ciągle jeszcze widzi niezróż
nicowany .,lud'' Ki i lewski szuka lud w'ród szwaczek s to
latzy. woźnych tj. drobneg mie zczaństwa. 

Rze z znamienna dla r zwoju talentu i pogląd ·w K isielew
·ki go, że o ile w innym jeszcz dramacie z r. 1899. zatytuło
wanym Sonata wziął na warsztat znów problem młodopolski 
dekadencki, tragedię rly ty malarza, muzyka i śpi waczki, 
którzy cr in L, z chwilą gdy nie je t im dane k r tynuować dzia
łalności artystycznej , to w r. 1904, pisząc K medię miłości 

i cnoty, wyszedł poza Lę ci sną problematykę i wziął na tem:n 
zagadnieni silnych namięt ości ludzkich. 

Niedokończenie sztuki chłopskiej, j ak i Komedii miłości 

i cnoty spowodowane zostało chorobą psy ·hiczną poety. Rów
nie wielką bowiem jak powodzenie jego w r. 1899, b la też tra
gedia. klt'll'a go jeszcze tego Sc mego roku spolkała. 

Poeta miał wielkie lany : wyjazd zagranicę. podróż do Pa
r ża, prawa d przyjaciela n Kaukaz. Wybrał to ostatnie. 
W listopadzie 1899, zaraz po premierze Karykatur w Warsza
wie. udał s1i:: w t0wc..rzy ·twie dwlich przyj ciól przez Odessę d· 
BalLL'TlU. Doj._chali d Cziatu ry. gubemii Kutaiskiej u „top ~ó.r, 
w którym ciciec ich przyjaciela, Władyslawc Emeryka. eks-
ploatowal kopalnię manganu. Miejscowość zn , na z dziej6w Mło
dej Polski. o tyle że Cziatura była właśnie ce le podróży 

p1 zedsięW7iętej w maj u 1901 1-. przez Em ryka i D gny Przy
byszewską, podczas ki· r j nast ąpiła ich tragiczna śmierć w Ty
flisie . 

Nieszczęśliwie też zakończyl a się wyprawa z r. 1899. P o 
trze h dniach pobyt u w Cziat :-ze, Kisielewski zaczął stronie 
od p17yjació1, unikać ich i ukrywać jakby jaką· tajemnicę. 

Poza i h plec mi napi5al o pien iądze należąc mu się z teatrów 
rządow. eh w Warszawie za Karykatury, a otrzymawszy je, 
naty hmiast wyj chał do Konstantynopola s tamtąd do Pa
ryża, gdzie stanął w początkach 1 OO r. T niewy łumaczone 
post powani , spowodowane zo talo wybuchem manii prześla-
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dowczej. W Cziaturze wystąpiły poraz pierwszy oznaki tej cho
roby, która położyła n agle kres twórczości dramatycznej Kisie
l wskiego, a w dziesięć lat później miał skaz ć go na pobyt 
w klinice podwarszawskiej, w dwadzieścia lat - na śmierć 
w szpitalu Jana Bożego w Warszawie. 

P roku 1899 Kisielewski nie napisał nic godnego uwagi. 
P róby napisania sztu k o Pani Walewskiej i o Beniowskim za
wiodły. Zawiodły też inne tematy uporczywie brane na war
~ztat. Gnan niepokojem zaczął poeta zmieniać miejsca po
b tu, jeździł z P ryża do Warszawy, z Warszawy na powrót 
d Paryża na j akiś czas przeniósł się z żoną i córką nad morze 
w Bretanii, szukając natchnienia: bezskutecznie. Otoczony 
tro kliwą opi ą żony, Julii z Krzymuskich, wziął w r. 1905 
żywy udział w organizowaniu „Zielonego Balonika · w Krako
wie. Na wieść o wybuchu rewolu cji w Królestwie, przyjechał 
do Warszawy. Próbował również pracy dziennikarskiej w róż

ny h p ismach w Małopolsce i w Warszawie. Zgon nastąpił dnia 
29 stycznia 1918 r. Jego spuścizna li teracka, trudna skompli
kow na, ale u rzając niezwyklym talentem dramatycznym, 
zasługuje niewątpliwie na nową próbę sceny. 

STANISŁAW HELSZTY1 SKI 
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TADEUSZ BOY-ŻELEl'iSKI 

Rrawg brzeg Wi ł11 

Kiedy z okazj i przedmowy do n owego wydania .,Sł wek" 
i ćwierćwiecza „Zielon go Balonika" zamyśliłem się nad d w
nym Krakowem, uczul m, że temu miastu należałaby il? 
osobna monografia. Bo Kr k w , taki jakim go plot warunków 
uczynił, t było najoryginalniejsze miasto pod słońcem, z pew
nością u "kat na kuli ziemskiej wszechczasów . Już pod wzgl -
dem geograficznym położenie jeg było sobliwe. Wciśnięty 

w sam kąt Galicji, odcię y granicą od całego niemal Krakow
skiego, które mieściło się w zaborze rosyjskim, odcięty drugą 
granicą od przemysłowego zagłębia n Sląsku, wydziedziczo
ny ze swej stołeczności - bodaj galicyjskiej - p rzez Lw · , 
wgnieciony w plan twierdzy austriackiej z zatamowaniem ru
chu budowlanego przedmieść, Krc k ów podcięte m1ał wszystkie 
możliwości. m aterialnego rozwoju. Był co się zow ie małym mia
stem . W epoce gdy chodziłem do szkoły, uczyłem ię w s t a
t y st y ce Austrii, że Kraków ma 56 tysięcy mi szkańców. 
Z początkiem wieku XIX mi l ich podobno ośm. . . Oto losy 
dawnej stolicy J agiellonów. Mimo to nigdy K raków nie abdy
kował z swej s toleczn j roli ; przeciwnie, wytworzone przE:z 
niewolę warunki bytu oblekły go w insygnia nowej królew
skości ; dane mu było aż do lepszych czasów przechowywać pe
wne wartości du chowe, zdławione w innych dzielnicach. 

Wszystko to raz m robiło z K rakowa osobliwy stwór. Można 

by zaryzykować j dn porównanie. Jak wiadomo, Par ż roz
kłada się na dwóch brzegach Sekwany, przy zym t rminy 
r ive gauche, rive droi te budzą pewn p j ęciowe i wzrokowe 
kompleksy. Otóż Kr aków, tak geograficznie, jak metaforyczni , 
był cały - lewym brzegiem. Byly tam - n iby w F aubourg 
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Sain t-G rmain - stare arystokratyczne pałace. Snuły się po 
nim - jak w okolicach Sainte - Sulpic~ - kwefy, sutanny 
i czarne kap lusze. Byly poważne mu ry Akademii, birety i to
gi · ro je młodzieży wysypywały się z uniwersyte<;kich gma
chów. Była i dzieln ic artystow, gdzie kwitły sztu ki piękne 
i gdzie, w z ciszach pracowni, u zbrojone w wę iel młode dłonie 
kopiowały, częściej co prawda gipsowe niż żywe modelki. By
ły i wąskie uliczki ciche, cichutk ie: i malownicze zakątki 

i stare k ścioly -- to b ł lewy brzeg, wcale imponujący: nie 
powstydziłaby się go żadna stolica. Ale na tym był koniec: gdy 
na prawym brzegu Sekwany huczy cały nowoczesny, bogaty, 
ludny, rojny, modn y Paryż, na prawym brzegu Wisły były tyl
ko - Dębniki. 

Ale co t u wspominać aryż. Ot, taki Lwów to był szczęś

ciarz! Austria zrobiła go, licho wi za jakie zasługi, stolicą: byl 
sie zibą Sejmu, Wydział Krajowego Namiestnictwa, co z tym 
idzie skupiał tysiące in teresów. Położony w ogromnej połaci 

kraju , któr stanowi.la jego dopływ naturalny, w żyznej ziemi 
podolskiej, miał w dodatku w pobliżu na okrasę - naftę ! Toteż 

Lwów (w porównaniu z Krakowem i na miarę zabiedzonej 
przez Aust ię Galicji) kipiał życiem : banki i banczki wyrastały 

i pękaly jak bańki mydlane, handel ze Wschodem, interesy in
teresiki, humor, rozmach, wesołość. Lwów odznaczał się przy 
tym szczęśliwym połączeni m krwi: polskiej, r u i ń s kie j 
(jak wó czas się m 'wiło) , ormiańskieJ : 'liczne i chętne życiu 

kobiety, śpiewność, muzyk lność, ogień w żyłach . (Trzy crwar
le śpiewaków i śpiewaczek dawał Polsce Lwów). Toteż Lwów 
patrzy.t z politowaniem n a cichy i ubożuchny Kraków, gdy Kra
ków, z wyżyn swych kul uralnych świ tności , patrzył na Lwów 
niby podupadły wielki pan na dorobkiewicza. Ale faktem jest, 
że we Lwowie był inn klimat. 

Klimat... Pisząc o Kr kowie w Synach ziemi, Przybyszewski 
maluje Wisłę, jak płynie leniwo, powoli, i zieje zarazą malarii 
na miasto. Czy t a prz nośna miała jakiś realny podkład lekar
ski? To pewne, że w Krakowie był jakiś organiczny smutek. 
j akaś można by rzec, i n f e k c j a sm tku. Czy tu działały 

czynnild psy hiczne, czy warunki materialne czy w istocie jest 
coś w klimacie? 

11 



To przytlu mione życie, bez niespodzianek, bez ryzyka i bez 
możliwości, wycisn ło na Krakowie swoje piętno. To n ie było 
miasto m ilosne, jak Lwów. Gdy we Lw owie nawet stracenie 
mor dercy opiewano skoczną piosenką „Widzisz, L ewicki, w 
milość może - w zimnej mogile kochanki trup" (na nutę: Ach, 
ta tró.ika), Kraków był niemy, n ie śpiewał; co najwyżej pijany 
murarz, wracając z szynku , darł się fałszywie: 

Idzie murarz, idzie, 

walca wygwizd uje, 

a wesz po kolnirzu, 

a wesz po kołni rz.u - m arsia śpac iruje ... 

Piszę, to, aby podkreślić dziwaczność narodzin pio en ki 
w „Zielonym Baloniku". Ten w ybuch wesolosci, który poszedł 

na całą Polskę właśnie z tego Krakowa, był niewątpliwie pa
radoksem; otóż życie Kr akowa składało się z samych takich pa
radoksów. 

Było smu tne. Ta sfera, która w ówczas nadawała mu ton -
arystokracja, w ubożuchnym Krakowie będąca za razem jedyni'\ 
p 1 u t ok r ac ją - żyła dość eksterytorialnie, w sw oich pała

cach , w klubie, za granicą wreszcie. Mieszczaństwo trzymało 

się w stylu biedermaier, dość świętoszkowatym . Jeżeli była 

tak zwana „rozpusta", to n ie szumna, robiąca ruch , dająca żyć 
setkom ludzi, ale wstydliw a, pokątna brzydka. I t utaj nisz ząco 
działała n a Kraków bliskość Wiednia. F laszki wina n ie wypił 

taki łyk loco, ale jechał n a nip, pod jakimś szanownym pozo
rem do „Widnia". Oczrwi"ści e. ta abstynencja fataln ie dzi ałała 

na życie miejscowe. Nie da się opisać, na jak niskim poziomie 
stal krakowski „półświatek ' '. I dziewczęta wysypujące s i , 
z „cygarfabryki" niewiele doprawdy miały z Carmeny, żarła 
je bieda i bl dnica , brak zalotn osci był uderzający . Może znów 
ten brak zalotności dziewcząt był jedną z przyczyn b iedy Kra
kowa: n ie dawały owej podniety, kt · ra każe mężczyźnie zdobyć 

pieniądz czy wydźwignąć się ponad swój stan za wszelką cenę. 

J żeli tak było, źle pełniały swoje przeznaczenie kobiece, k tó
rym jest wywoływać ruch wstępujący klas oraz ożywiać obrót 
pieniądza. Toż samo ładne, a bezposażne dziewczęta ze sfer 
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mieszczańskich z rezygnacją poddawały się staropanieństwu, 

którego pann a z „d brego domu" nie mogla wypetnić nawet 
pracą zarobkową. Ach. te tragiczn"' pary - matka z córką -
obchodzące przez cale lata plantacje, oraz starsze, coraz 
kwaśniejsze! 

W dzień jeszcze Kraków m iał jakieś pozory życia, nie bar·· 
dzo zharm nizowcinego zreszl4 z jego murami; za to w nocv 
mury brały władztwo n ad człowiekiem . Z uderzeniem dziesią

tej krakowianin. oszczędny z musu chronił się do domu przed 
godziną tradycyjnej s z p r y, oszczędzaj ąc na s tróżu niemniej 
tradycyjną sz o s t kę. Zdąży, nie zdąży... Zdążył: zdyszany 
dopad ł bram y, zanim niechętnie ~pog lądający na ten wyścig 
stróż zdołał ją zamknąć, i za chwilę już wydzwaniały ową dzie-
iątą cztery wieżowe zegary, ob·ębywal ją hejnał mariacki nŁ 

cztery strony maleńkiego swiata . Na opustoszałej ulicy zosta
wał j dynie policjant i ta samot na ,,kokotka·'. której - jak opie
wała jedna z piosenek Szopki krakowskiej - nie pozostawało 
n i , jak rozkochać się w romantycznym pięknie tego miasta 
umarlych. Ale niebawem wsiąkała w mury i ona, wyłan iał si,~ 

::t róż nocny z ha labardą, można było mn iemać, że się j~st, het, 
w wiekach średnich. 

Bo zważmy, że stosunek Krakowa do swoich murów byl 
zgo ła odmienny niż w innym nowocze nym mieście. W zędzie 
odbywa się w c iągu lat walka między kam ieniem a człowie

kiem, ży iem a p1-aszłością. Miasto wykipia n iejako z garnka 
swoich murów, rozlewa się szeroko, tworzy sobie nowe dziel
nice, zostawia zaby tki na boku. Kraków do bardzo późna cały 
niemal zarnkni ly byl w przestrzeni dawnych murów. któ
eych pamiątką została brnm a Floriańska wraz z Rondlem. 
w kazówką topograficzną plan tacje a które wypelniala siatka 
< tarożytnych ulic z w złami ko· ciol ' w. W Krak.owie człowiek -
w znaczeniu życia materialnego - był za slaby, życie za wątłe. 
m ury raz po raz zwyciężały. 

Nie bez walki : och, nie. Ta stolica dziwnego nabożeństwa 
miała w sobie szczególną żywotność. Nigdy nawet w n ajcięż 

szy h opr sjach, nie zgodziła się zostać po prostu małym mia
stem tak jak dziś za n ic nie godzi się zostać prowincją, wasał

ką Warszawy. Raz po r az s twarzała sobie formy, czasem dzi-
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waczne, w których manifestowała swoj odrębność, udzielność. 

A walka z murami była trudna. 

Nic w tym mieście nie było taki jak gdzie indziej . Pory 
roku znaczyły się tam obrzędami. Groby, nabożeńst a majo
we Boże Ciało, lajkonik, w ianki pasterka w ogóle wszelkie 
uroczystości odgrywały w życiu K rakowa niep roporcjoi:aln ie 
dużą rolę. Rozwij ał się zmysł dekoracyjny. Po rezurekcji we 
wszys tkich salonach rozmawi ło się o tym , jak prześli zni wy
glądał biskup Dunajewski z infuł na srebrnych włosach . Mó
wiło się o n im , jak gdzie indziej o aktorce. O obliwym zbiegiem 
spotęgowała j szcze tę naturalną skłonność sytuacja polityczn a 
Krakowa, czyniąc zeń uprzywil jowane miasto narodowyc 
obchodów, przedsionkiem do Skałki i Wawelu . 

Przebierano się też przy lada sposobności . Jeszcze w dzie
ciństwie pamiętam paru ludzi, którzy chodzili stal w kontu
szu, przy szabli : inni. w czamarach . Mieszczanie kładli insygnia 
cechów lub króla kurkowego, pr fesorowie togi, sok li swoje 
dolmany i pen telki, ludowcy sukmany· wciąż coś święcili, grze
bali, witali.. . To doktorat sub auspicis lmperatoris, to Trzeci 
Maj, to pogrzeb Mickiewicza, to przyjazd arcyksięcia. Tamo w
skiem u przez trzy lata przedłużano rektorat, bo były w progra
mie jakieś obchody, a nikt tak twarzowo nie wyglądał w to
dze. Kiedy Szkołę Sztuk Piękn eh przemi niano w Akademię. 

pierwsza rzecz, która si nasun la. to były togi i g ronos ta je. 
Zapevme, wszędzie są jakie' obchody, ale rozpuszczają się 

w strumieniu żywego życia . tutaj miasto żyło nimi jak narkot y
kiem. W noóle nigdzie tyle co w Krakowie nie żyło się wy
obraźnią, a tak mało realnie. Ży ie bylo marzeni m , gapieniem 
się, jeżdżen iem przez imaginację n a wszystkie koronacje. 

I s tosunek do przyrody byt odrębny. Słońce czuło si ę tam 
nieswojo, budziło smutek. Oświ tlało niedyskretnie nędzę ży
cia, twarze kobiet zabiedzon i wyblakłe niemodną, nicowaną 

i cerowaną odzież. Za to księżyc byl jak u siebie w domu, cu
downie harmonizował z pejzażem wąskich ulicą i zaułków. m ial 
jakieś p winowact wo z ludźmi. Kraków to było lunatyczne 
miasto. Nigdy poza Krakowem nie pamiętam, bym się intere
sował księżycem; w Krakowie pełnia nie dawał m i spokoju, 
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wyp dzala mnie z do m . igdy nie lys:załem o lunatykach. 
w rakowie opowiadano o nich raz p o i az. 

Noc w Krakowie m i la woje Wldmn. Był nim malarz re li
gijny, Franciszek K.rudowski, tajemniczy czl:owiek, odludek 
niewidzialn w dzień. Za to w nocy, jal:--i\kolwiek ulicą, o ktu
rejkoh\iE:-k godzinie · i ę przechodziło, wyrastała nagle z mroku 
wysoka postać Krudowskiego. Doprawdy. można było podej
rzewać, czy on nie ma darn ll1ZS7 zepiania się (czemu nie.:') 
i cr.y nie p jawia się na raz w kilk miejscach . 

To był ten dawny Kraków m go dzieciństwa. Kraków m o
j j mlodoś i j uż byl inny. Z mu1ów tych. jak czarami, zaczęly 
pu zczać nowe pędy. Z salonów i zakrystii życi wymkn~lo si0. 

n ulicę, zacz~ło zumieć po kawiarniach. Młodzież . której 
przedt m w Krakowie się nie czuło. wyroiła się pelerynami. a 
lewym brzegu Wisły wykwitło nowe dla Krakowa zjawisk 
yganeria. Pawlikowskiego cyganerię Zapolskiej, cyganeri•, 

Przybyszewskiego, cyganerię bronow icką, ba, można by powie·· 
dzieć, cyganerię Lutosław kiego i Da zyli.sk iego, nie liczą cy
ganerii studencki j, wzmożonej młodzieżą chroniącą się raz po 
raz zz kordonu i falangą młodych dziewcząt. pi 1 wszy raz do
puszczonych do stud iów uniw 1 syteck i h. To była jedna z na j 
en "rgiczniejszych. odmładzających „kuracji Sleinacha", jakie 
kiedy widzian . 

Wszy. tko to się przewaliło. „Zielony B lonik" był „kropką 
nad i " t j ptzemiany s tarego Krakowa. Radosnym uswiadomie
niem. Podłożeniem wszy tkich tych zdar-z n pod muzykę pio
<>rnki . Sz turme do k iężyca . Życie b rane w pigułkac . Co pa fi 
tygodn i j dn oc. K ilka godzi n cudownej złudy, ż la igraszka 
zb atan z sobą Sztuk jest ia ką płynącą po szerokiej rzece. 
że ten szampan, który się pedi w kubkach, jest not malnym n· -
poj m przyzwoitego człowieka, że tam za ścianą 'pi w ielkie 
m ·as to, któ e zbudzi się rano pełnią życia . .. I w · t o ci kiedy 
się człowiek rozejn:al p sali, można było mi ć złudzenie. Co za 
int re ują e pyski ! Talentu, intelig n ji tyle, że można by nimi 
obdzieli · calą Polskę. Dajcie im tylko ow „punkt oparcia", kt6-
rego się darem nie dopraszał Archimedes. 

Pamięt 1 jedną taką n c .. po które.i r ano cal grom adka mi
chal ikowa wysypala się na ulicę. Ranek b ł brudnoszary. Wieża 
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Flor iańska zawiana lTochę. hwiała ię na nogach, jak to u wiecz
nił Szczygieł w swoim fresku . Wieża Mariacka też m iała kor!mę 

na bakie r. Baby w k asnych chustkach ci.ągnęł • z dworca kole i 
z k szykami na targ. Olbrzymi ""go Wit Ida Noskowskiego, 
w matowym pół y linderku i p'.:>lężnej szubie z peleryną, cało
w ły. prz chodząc w rę i·ę, brały go co naJmn iej za kanon ik . 
Poza tyn było pusto. Kokotka - m iejmy nadzieję - pała j uż 

dawno. Szliśmy uli ·ą Floriańską, Rynkiem. Grodzką. mijając 
ko'ciól P anny Ma1·ii, kościół więt j Barba y. kościół Swiętego 
Wojciecha, kości ·1 Dominikanów, kościt'ił Sw. Piotra i Pavla, 
kości · ł Sw. Idzi go. ko · cińł Sw. Andrzeja. katedrę. aż nad samą 
Wisłę. Płynęła szara, mała, zbidzona, trochę śmieszna. Za nią, 

w oddali m jaczyło kilka d mk6w. Pra\\ y brzeg Wi ły. Dęb
n iki. 

Ten prawy brzeg Wisły i to, czego lam nie było, t był dra
mat krakowskiego życia. 

(,Z nasz li t en kra j " - fragment) TADEUSZ BOY-2ELENSKI 



TEFAN ŻEROMSKI 

Listy z Krakowa 
Kraków, 5.II.1892 r. 

( ... ) Ch ·ialbym no tować Ci m oje dnie tutejsze, ale doprawdy 
nie ma co . Obrzydle to miasto! Nędza, klaniająca się do ziemi 
wszystkie.mu , co błyszczy - i z by tek, ten galicy jski ton, zaka1u 
naszego życia ... W artykule, jaki mam zamiar napisać o książce. 

p. hr. Tarnowskiego pt. Z doświadczeń i rozmyślań, przeds tmi.: :ę 

wiele z tych myśli, smu tnych i aż doprowadzających do zlości, 

jakie w y woluje Galicja i jej w ielcy ludzie. Pyskować na Rosję ·
znaczy tu: zdobywać wielkość i patent na ob ywatela. Zaden 
obóz nawet postępowy, nie wejrzy w nędzę galicyjską, w ten za
stój, brud, nicotę i szych jakie tu zastępują wszystko . Biedni my 
ludzie ... Zobaczysz Czechy - te wsie i m iasteczka ten lud tal~i 

rozumn y te miasta n ie europejskie jeszcze ale już u y wilizo
wane - i znaleźć się później w sferze głupich szczekań, żarcia się 

c glupstw a i nic n ie robien ia - znaczy upadać n a duchu . Dzięk'i 

To bie nie stracę z oczu swej dobre j drogi ... ( .. .) 

K raków , 12.II.1892 r 

(. .. ) Poznałem k ilku młodych ludzi, między innymi dra Hy
życkiego, tl którego znowu zapoznałem się z powieści opisarzem. 

Sewerem. Ten ostatni jest już starowinką, ale krzepkim jeszcze 
i trzymającym z mlodymi. Ponieważ on należy do „Przeglądu 

Tygodniowego", mieliśmy więc zawziętą dysputę między „Glo
sem" a ,Przeglądem" . W A k ademii Um ieję tności bylem przed
staw ion y JW. Panu hr . prof. drowi St. Tarnowskiem u, głów
nem u s tańczykowi ale że w Pradze w hotelu zostawilem t'!.coje 
szczoteczki jednym więc rzutem oka na mój kożuch i pa~

nokcie - ten wielki hrabia za liczy l m nie do obozu., jeś l i nie 
„skrajnie pozytyw n ego, to przynajmniej brudn ego moral
nie". ( ... ) 
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BOY - o sztuce J . A. KISIELEWSRIEGO 

„W SIECI" 

W b zmiarze mąk i nieszczęść, godzących w samą istotę by
tu narodowego wszystko inne schodziło na plan drugi, dziś do
piero, kiedy obrócić oczy wstecz, bardziej niż wprzódy ude
rzają pewne rysy. Do takich należy martyrologia polski go 
artyzmu. Objąwszy tak wzrokiem ze:szle stulecie, uprzytomni
my sobie, że conajmniej trzy czwarte naszego życia artystycz
nego rozegralo się poza granicami kraju. Cóż to za st raszne 
okaleczenie narodu , jego kultu ry, rozwoju, życia ! 

Zapewn e, że tej emigracji zawdzięczamy niezmiernie wiele„ 
chociażby t lko cudowny wpół-egzotyczny kwiat naszej poezji 
rom antycznej , ale jak tragicznie długo przeciąga się ta emigra
cja na wszystkich polach ! Wytwarza to błędne kolo; w kraju 
ciasnota , smutek, posucha; uciec z kraju staje się ucieleśnie

niem wszystkich tęsknot artystycznych; i uciekało wszystko, 
co było tęższe , lotniejsze, śmielsze, i uciekało nieraz na zawsze, 
a w kr aj u zostawała jeszcze większ posucha i mizeria. Był 
okres kiedy cale p rawie nasze malarst o było poza krajem; kto 
m ·gł z literatury si dział ile mógł za granicą; polskie życie 

artystyczne, pozbawion swoich centrów, rozbite na kilka 
miast, przeważnie za małych aby mu zapewnić warunki ist
nienia, było wręcz rozpaczliwe. A cóż dopiero młodzi! Docho
dziły do ni ch j akieś dalekie echa myśli prądów, ki runków 
walk , toczących się hen , na szerokim świ cie, wszystko to tłu

kło się po tych biednych głowach skarykat urowane, wytar t e 
w knajpowych dysputach. „Szalona Julka", to potrosze całe 

pokolenie artystyczne młodzi sprzed lat trzydziestu ten jej 
wielki k rzyk! „ja chcę żyć !" w dzieral się wówczas z tysiąca 
młodych piersi. A „żyć" znaczyło - niestety! - wyjechać z kra
ju, często n a zaw sze często aby zmarnieć w nędzy ... 
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Ten moment w którym dorasta! młody Kisi- lewski, to był 

11aj ciemniejszy okres krakowskieg . życia artystycznego; jeszcze 
kilka lat, a miało ono zakwitnqć , niezwykle bujnie; · le jego j u :~ 

nie było ! był w upragnionym Paryżu , do k tórego się dostał za 
cenę iluż wyrzeczeń! Wrócił w pa r ·ę lat późn i ej, chory, pod
cię ty. skończony, „Szalona Julka" spaliła si we własnym 
ogniu ! 

My, co pamiętamy atmosferę, w której wyrnsła ·a krw ią ser
deczną pisana sztuka, z osobliwym wzruszeniem oglądamy .i e\ 
dz · ~ na scenie. Mimo maleńkich rozm ia t'ÓW owej szklanki wody 
w których rnzgrywa się t u rza, odczuwamy w ruej silę i prawcie 
żywiołu; widzimy w niej nie tragedię j dnej panny radczank i, 
która może miał talent, a może tylko t mperament , aL niema1 
jedna z r,nc;.czeń kich kat L v 1skiego ducha. 1 to nasilenie w i
bracj i wewnęt wej, multyplikowanej przez losy całego jed
nego pokolenia, sp t mv ia iż sztuka K isielewskiego, mim ze
wnętrznych anach rcninnów. pozostata wsp· iczesna i zywa . 

Ale w ,,Szalonej J u.i ce" jest i inny dramat . P d dramat~m 

artystki czai się i dramat kobiety. O, kobiety! Kiedy będziecie 
patrzeć na tę sztukę, pomyślcie: tak cierpialy siostry wasze: 
Tak szamotały się aby wywalczyć tę wolność to p rawo do ży-

C'ia, z którego w y dziś tak sz2roko korzystacie. Czy one go wam 
wywalczyly? Nie, a p rzynaj mniej w szczuplej mierze; reszte 
sprawiły olbrzymie sprawy dziejów. Jeżeli komu, to kobietom 
naszym wymodliły modły w ieszcza : „O wojnę ludów, błaga
my ię P anie!" Strach pomyśl2ć, ile k rwi m usiato się wylać 

w całym świecie, aby mógł powstać dancing w Bristolu ! To też 
d zisiejsza pracująca, bawiąca się i tanecznym krnkiem cielisto
-jedwabny h nóżek idąca przez życie kobieta, niełatwo zdoła 

sobie wyobrazić , czym była w owym cz.asie egzystencja nieza
możnej panny z tzw. dobrego domu, czegoś bardziej bezna
dziejnego, denerwującego , upokarzaj ącego, n iepodobna sobie 
wyobrazi· ; tylko wyć, łbem tłuc o · cianę! I wyły t2ż, i tłukły 

lbem o ścianę biedne Julki, a w iele z n ich nawet na pociech _ 
malarst a n ie miały ! „Szalona J ulka'', to też jeden rozdziar 
z marty rologii kobiecej duszy. kobiecego ciała ... 
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