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na dochód 
Towarzystwa Osad Rolnych 

i Przytulków Rzemieślniczych 

O RÓŻNYCH STANACH HYPNOTYCZNYCH 

Co to jest ten stan hypnotyczny? Jakie 
są jego formy przejawu, jego korzyści 
i niebezpieczeństwa? 

Mam zamiar obecnie odpowiedzieć na nie
które z tych pytań. 



Samo się przez się rozumie, że w wykła
dzie popularnym i w nauce tak młodej 
jak hypnotyzm, odpowiedzi te nie mogą 
być ani bezwzględne, ani wyczerpujące. 
Ale mogą być oparte na doświadczeniu -
na długiem doświadczeniu - i wypływać 
z przekonania, niezależnie od uprzedzeń 
tej lub otc-ej szkoły, tej lub owej powagi. 
Oto 1cszystko co mogę obiecać i co będę 
się staral dotrzymać. 
Czy prawdą jest, że przez wpatrywanie 
w przedmiot świecący, przez pewne ru
chy zwane POCIĄGAMI, wreszcie przez 
samo WMAWIANIE i rozkaz slowny, mo
żna wprowadzić człowieka w pewien 
szczególny i niezwykły stan zwany 
HYPNOZĄ, albo SOMNAMBULIZMEM 
SZTUCZNYM? 
Zdaje się, że między ludźmi wykształ
conymi, o których uszy obiły się postępy 
fizyologii lat ostatnich, nie ma już takich, 
którzyby o tem wątpili. A jeżeli są - to, 
możemy ich nie brać w rachubę. Byloby 
bowiem prostą stratą czasu dowodzić rze
czywistości tego, co przez setki uczonych 
zostało stteierdzonem, a na uznanie cze
go, gdy się ma głowę nabitą uprzedze
niami, nawet własne do.świadczenie nie 
wystarczy. 
Skeptycyzm naukowy może być dziś 
uprawnionym tylko odnośnie do peumych 
kwestyj szczegółowych: czy prawdziwemi 
są wszystkie właściwości, jakie różni au
torowie przypisują hypnozie, czy też tyl
ko niektóre? Czy liczba osób dających się 
uśpić jest tak wielką jak niektórzy po
dają? Czy ścislemi są twierdzenia tych, 
którzy w hypnozie widzą potężny czyn
nik leczniczy? Czy istotnie przewrót, jaki 
te zjawiska sprowadzą w fizyologii, psy
chologii i terapii, w pedagogice i ·w me
dycynie sądowej będzie tak wielkim, jak 
utrzymują zwolennicy reformy? 

(„.) Na pytanie: jak się zachowuje osoba 
hypnotyzowana pod wpływem pewnego 
bodźca? nie można dać prostej odpowie
dzi, gdyż zachowa się ona bardzo rozmai
cie, stosownie do swej indywidualnej na
tury. Tyle jest stanów hypnotycznych 
typowych ilu hypnotyków. Każdy ma 
swój typ, którego rozmaitość zależy. nad
to, chociaż już w mniejszym stopniu, od 
warunków czasowych i od metod do wy
wołania hypnozy użytych. 
(„.) Jeżeli trafimy na organizm w wyso
kim stopniu wrażliwy, - wrażliwy w 
znaczeniu owej biernej podatności - to 
naturalnie będziemy mogli wywalać w 
nim co zechcemy, zmieniając samorodny 
porządek zjawisk. Wówczas. do rozrn~it~: 
ści naturalnej przyłączy s1ę rozmmtosc 
sztuczna i wytworzy kompleks, któremu 
nieraz nie brak nawet stałości. Podatność 
bowiem bierna niektórych hypnotyków, 
nietylko tern się odznacza, że możnct 
w nich różnorodną symptomatologię wy
walać, ale także i tern, że ta symptoma
tologia raz wywalana, wkorzenia się na 
zasadzie asocyacji pojedynczych ogniw 
i powtarza w analogicznych warunkach. 

(„.) STANY HYPNOTYCZNE opisane 
przez prof. Charcot pod nazwą LETARGU, 
KATALEPSYJ I SOMNAMBULIZMU 
w klasycznej nocie przedstawionej Aka
demii nauk 13 lutego 1882 r. okazały się 
sztucznym wytworem samej metody b~
dania, wytworem, który zaledwie w na]
grubszych zarysach, z pominięciem wszel
kich S'!Jmptomatów drobiazgowych wy
trzymuje krytykę doświadczenia . 

Ponieważ jednak, jak ·wspomniałem, 
w grubych zarysach podział ten jest uży
tecznym, a krytyka drobiazgowa nie. by
łaby tu na miejscu, scharakteryzu1emy 
owe trzy stany. 



LETARG jest snem najgłębszym. Pogrą
żony w tym stanie jest z pozoru martwą 
kłodą. Galki oczne są skręcone ku górze, 
tak, iż uchylając powieki widzimy tylko 
bialka. Członki uniesione opadają martwo. 
Nieczułość jest zupełna, nietylko skóry 
ale i błon śluzowych. 

KAT ALEPSY A sztuczna różni się od sa
moistnej tem tylko, że ją można w każ
dej chwili usunąć. Od letargu zaś różni 
się tem, że członki uniesione nie opadają 
martwe, lecz zachowują nadane im pozy
cye z woskową podatnością. Stan ten był 
oddawna znany magnetyzerom, a nowe 
cechy drobiazgowe przypisywane mu 
przez szkolę paryską nie są bynajmniej 
stale. Stan ten o ile bywa ogólnym, na
leży uważać za niższy stopień głęboko
ści snu niż w letargu, ponieważ życie 
psychiczne, tam zniesione, tutaj rozbu
dza się częściowo, przybierając najczęściej 
farmę halucynacyj ( ... ) 

Te ostanie występują dopiero w SOM
NAMBULIZMIE. W tej fazie pacyent 
może odpowiadać na pytania a nawet 
rozmawiać i chodzić· z własnej inicyaty
wy. Jeżeli jednak hypnoza jest zupełną, 
to po obudzeniu nie zachowuje żadnego 
wspomnienia. 

Wszystkie te stany razem wzięte nazy
wamy HYPNOZĄ, albo SNEM HYPNO
TYCZNYM. Nazwa ta jest nową; datuje 
ona od czasu, gdy lekarze zajęli się ba
daniem tych zjawisk - i pochodzi od 
Braida. 

l 
J 

BUDZENIE ZAPOMOGĄ ODWROTN YCH SZTRYCHÓW 

POTĘGA HYPNOTYZMU 
PRAKTYCZNY PRZEWODNIK 

DO WYKONYWANIA DOSWIADCZEŃ 
W DZIEDZINIE SUGGESTYI 

I HYPNOTYZMU 
ORAZ ZASTOSOWANIE ICH 
W PRAKTYCE LEKARSKIEJ 

I W ŻYCIU CODZIENNEM 
Z IO ILUSTRACYAMI 

NA PODSTAWIE 
NAJNOWSZYCH .żRóDEŁ OPRACOWAŁ 

DR. J. D. 

Nim jeszcze przystąpi się do hypnozy, należy cho
rego uprzedzić i przygotować na to, że przy ciągłem 
patrzeniu w oczy hypnotyzera uczuje pewne znu
żenie, które przechodzi zwolna w uśpienie, i że 



w końcu oczy jego się przymkną; następnie układa 
się chorego w wygodnej pozycji i patrzy w jego 
oczy. ( ... ) Jeżeli później, po chwili patrzenia, oczy 
chorego mają wyraz nieokreślony, to lekarz zamyka 
własne oczy, a chorzy idąc za popędem do naśla

dowania, ·zamykają również swoje oczy. Następnie 
kładizie się rękę na czole pocyenta, a w momencie, 
w którym zauważy się pierwsze oznaki znużenia 

w oczach pacyenta, zesuwa się mu łagodnie na dół 
skórę na czole, od czego zwyikle zamy}{ają się oczy 
same. Okazały się także przy tern ja;ko korzystne 
regular,ne, powolne i równomierne naoierania ra
mion, plec i ciała pacyen'ta, które zmniejszą uczucie 
znużenia i ociężałości w członkach, lecz należy się 
przytem wystrzegać pośpiechu. 

( ... ) Metody mogą być pojedyncze lub kombino
wane odpowiednio do zdolności hypnatyzera i me
dyum. 

1. WSŁUCHAC SIĘ Z ZAMKNIĘTEMI OCZYMA 
W MONOTONNE TYKANIE ZEGARKA KIESZOl -
KOWEGO. JEŻELI WSZYSTKIE MYŚLI SKUPI 
SIĘ WYŁĄCZNIE W TYM KIERUNKU, NASTĘ
PUJE ZNUŻENIE UMYSŁOWE I POTEM SEN. 

2. WZIĄĆ: WIELKĄ MUSZLĘ, PRZYŁOŻYĆ: JĄ 
DO UCHA I WSŁUCHIWAĆ SIĘ W SZMER, JAKI 
ONA WYDAJJ E. PO PEWNYM CZASIE OBJAWIA 
SIĘ ZNUŻENIE I SEN. 

3. SKONCENTROWANIE CAŁE.J UWAGI NA 
PEWNE TONY, ZWŁASZCZA MINOROWE, NA
STĘPUJĄCE PO SOBIE W RÓWNYCH ODSTĘ
PACH CZASU WYWOŁUJE SEN, A CZASEM NA
WET SOMNAMBULIZM. 

HYPNOTYZOWAN!E ZAPOMOCĄ WZROKU (FIKSOWANI.A) 

4. OGRZANIE TUŁOWIA I KOŃCZYN DOL
NYCH PRZY RÓWNOCZESNEM CHUCHANIU NA 
CZOŁO, WYWOŁUJE HYPNOZĘ. 

5. RÓWNIEŻ OSIĄGA SIĘ TEN SAM SKUTEK 
PRZEZ TAK ZWANE SZTRYCHOW ANIE ME
DYUM OD GŁOWY DO NÓG. 

6. RÓWNOMIERNE PODNOSZENIE I OPUSZ
CZAN[E POWIEK. 

7. LICZENIE MONOTONNE LUB WYGŁASZA
NIE MECHANICZNE ALFABETU W RÓŻNYCH 
ODSTĘPACH CZASU. 



8. PATRZYC SIĘ UPORCZYWIE W BŁYSZCZĄ
CY PRZEDMIOT, JAK NAPRZYKŁAD: GUZIK 
METALOWY, P RYZMAT, GAł ... KA SZK LANA, 
WRESZCIE CZARNY KRĄŻEK Z BIAŁYM P UNK
CIKIEM W ŚRODKU. 

9. KAZAC lVIEDYUM, BY PODNIOSŁO P ALEC 
LEWEJ RĘKI DO WYSOKOŚCI OCZU I WPA
TRYW Ać SIĘ WEŃ Z ODDALENIA OKOŁO 10 
CM. 

10. KAZAĆ MU PATRZEĆ NIEPORUSZENIE NA 
NASADĘ NOSOWĄ OSOBY HYPNOTYZUJĄCEJ 
I RÓWNOCZEŚNIE SKONCENTROWAĆ W TYM 
PUNKCIE WSZYSTKIE MYŚLI. 

Jak znakomite 
skutki 

osiągnięto na terytoryum 
lecznictwa 

przez hypnozę i suggestyę, 
mogą poświadczyć, 

fakty 
następujące: 

PSYCHOZA 

Dama z bardzo sza111ow111ego domu, iktóra od' wielu 
lat żyła szczęśliwie ze swym mężem, była od jakie
goś czasu bardzo zazdrosną o niego chociaż nie da
wał jej ku temu najmniejszego powodu. Zazdrość 
małżonki powiększała się z każdym dniem. Przy
tem, zaczęła cierpieć na bezsenność, nie chciała 
przyjmować żadnego pożywienia, przez co podupa
dła duchowo i fizycznie. U111ikała wszelkich towa
rzystw, gdzie tytko mogła narzucała się swemu mę
żowi, obawiając się ustawicznie, by mu sama nie 
odebrała życia. Największą przyjemnością dla niej 
było siedzenie w ciemnym pokoju i oddawanie się 

WSTRĘT DO PALENIA WSKUTEK SUGGESTYI HYPNOTYCZNE.J 

własnym myślom. Wiedziała sama dobrze, że niema 
żadnego powodu do zazdrości, lecz to nic jej nie 
pomagało. Za poradą swe j przyjaciółki, od któr j 
przedtem taikże stroniła, udała się do poleconego 
lekarza. Ten ihypnotywwał ją i suggerował jej, że 
to urojenie jest zupetnie bezpodstawne. Po upł.ywie 
pół godziny odhypnotyzował ją, poczem czuła się 
zupełnie dobrze i z wesołą myślą wróciła do domu. 
Od tego czasu nie była już wcale zazdrosną. 

SKŁONNOŚĆ DO PALENIA 

Franciszek Meyer, urzędnik ban!kowy, liczący 51 la t, 
wątły i szczupły mężczyzna, skarżył się od dłuższe
go czasu, że astma dokucza mu coraz bardziej, co 
jest wynikiem jego namiętnego palenia papierosów, 
których nie wypuszcza z ust od wczesnego ranka 



aż do późnej nocy. Mężczyzna ten skarżył się da
lej, że choć jest p rzekonany, iż to :nadmierne uży
wanie tytoniu powiększa mu kaszel i przesZkadza 
przy oddychaniu, to przecież, mimo najlepszej woli, 
nie może się wstrzymać od palenia papierosów. Za
hypnotyzowano go, i już przy pierwszem posiedze
niu popadł w głęboki sen. Zasuggerowano mu, że 
począwszy od tej godziny nie będzie palił przez 11 
dni ani jednego papierosa. Dwunastego dnia kupi 
sobie papierosa, zapali , lecz nie znajdzie w t ern żad-

ej przyj emności. Rzuci więc i ten i inne kupione 
p apierosy i już więcej palić nie będzie. I r zeczywi
ście, od tego dnia był ze swej namiętności do pa
lenia \vyleczony zupełnie. 

NERWOWE DRGANIA 

Pewien radca rządowy, który już od dłuższego cza
su cierpiał na silne drgania w lewej połowie twarzy, 
j uż po dwurazowym hypnotyzowaniu był wolny od 
te j choroby. 

LWÓW 
WYDAWNICTWO „KULTURA I SZTUKA" 

1912 

HIPNOZA 

(gr. hypnos - sen), stan podobny do snu, 
wywoiany sztucznie przez hipnotyzera, po
legający na obniżeniu aktywności kory móz
gowej przez wytworzenie hamowarua sen
nego z pominięciem tych obszarów korowych, 
w których znaJ dują odbicie słowa h1pn0Ly
zującego . W stanie hipnozy zostaje utrzyma
ny ścisły kontakt z hipnotyzującym (rap
port), osoba hipnotyzowana poddaje się 
(w pewnych granicach) sugestiom i rozka
zom hipnotyzera, a kontakt z pozostałym 
św1atem otaczającym zosta je przerwany. 
( ... ) Nazwę hipnoza wprowadził lekarz an
gielski I. BRAlD („.) Obecnie niektórzy zwo
lennicy sugestywnych metod psychoterapeu
tycznych stosują czasem hipnozę jako jedną 
z metod leczniczych. 

W i elka Encyklopedia Powszechna 
PWN Warszawa 196 4 



A ntoni 
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CW OJD ZJNS!(/ 

'---------~ 

Urodził się 9 października 1896 w 
Brzeżanach . Studia wyższe odbywał 
w Krakowie, Lwowie i Warszawie. 
Dwukrotnie otrzymał nagrodę im. Le-

ona Reynala: w 1935 za komedię „Te
oria Einsteina", w 1936 za sztukę 
„Epoka tempa". Od 1940 przebywa 
na emigracji, początkowo w Paryżu 
i Londynie, a od 1941 w Stanach 
Zjednoczonych. 

TEORIA EINSTEINA, 1934 
EPOKA TEMPA albo: 

CZŁOWIEK ZA BURTĄ, 1935 
FREUDA TEORIA SNÓW, 1936 

TEMPERAMENTY, 1937 
Napisał kilka sztuk granych w No
wym Jorku w czasie wojny: 
PIĄTA KOLUMNA W W-WIE, 1942 

POLSKA P ODZIEMNA, 1943 
NIEMIEC, 1944 

HIPNOZA, 1952 (Detroit) 

cem1 IS al cen• 
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Antoni Cwojdziński 

I-IIPNOZA 
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OSOBY: 

RENA 
JAN 

Izabela Olszewska 

Marek Walczews~ i 1 

- -- - - - ---- ---- ----

REŻYSERIA z 

Mieczysław Daszewski 
W'SPÓŁPRACA REŻYSERSKA: 

Izabela Olszewska i Marek Walczewski 

SCENOGRAFIA: 

Ewa Czuba-Wróblewska 
O PRACO W' A.NIE MUZYCZNE: 

Lesław Lic 

DYREKTOR TEATRU: J. P. Ga w lik • KIEROWNIK LHERACKI: Jan Błoński, 

Inspicjent 

Sufler . 

Stanisława Ja strzębsk a 

Zofia M orawska 

Kostiumy wykonane pod kierunkiem: 

- proc. krawiecka damska Stefanio Zoleszczuk 

- proc. krawiecka męska Józef Kania 

Dekoracje: 

- pracownia stolareka 

- pracownia malarsko 

Andrzej Skoś 

Kazimi erz laskowski 

Prace śl u1arskie 

Peruki • 

Nakr ycia głowy 

Obuwie 

Gł. elektryk 

Akustyk . 

Brygadier sceny 

Kierownik techniczny 

Franciszek Miękina 

Morion Zaleszczuk 

Halina Pazderska 

Spóldzielnio Pracy 
„Gromada" - Kraków 

L. Policht 

Eugeniusz Wandas 

Janusz Skoś 

Stefan Kukuła 

,Ądam Burnotowicz 

PREMIERA W TEATRZE KAMERALNYM W DNIU 15 MARCA 1970 R. 
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RYSZARD RUSZKOWSKI 
(18;)() - 1898) 

Syn warszawskiego urzędnika , uczeń akto
ra , reżysera, tłumacza i k omediopisarza Ja
na Chęcińsk iego, deb iu tował w war szavl 
sk ich tea trac h w r. 1863 jako chórzysta. 
Grywał potem epizody a czasem partie so
lo\VC w operetkach. W r. 182fl spotykamy 
go w Arkadii , ogródkowym teatrze Anasta 
zego Trapszy, a stąd przenosi się do na
szego teat ru od jes ien i tego . r oku. Zaledwie 
po jednym sezo nie zaangażowa ł sic na 
lwowską sce nq, ale powrócił do Kr akowa, 
ty m r azem na dłuże j, w jes ieni 1889. Gra ł 
tutaj do zamknięcia starego budynku w 

RYSZARD RUSZKOWSKI 

r . 1893, potem przez Warszawę i Łódź po
wróci! do Lwowa. Tam poślubi ł słynną 
śpiewaczkę operową Helenę Zboińską, od
tąd Zbo ińską-Ruszkowską. 

Ruszkowski by ł świ tnym aktorem cha
rakterystycznym. Z wyraźnym upodo baniem 
grywał staryc h, n iezaradnych mieszczuchów 
i oschłych biurok ra tów, a jeszcze większe 
su!{ccsy odnos ił w rolach przeżytych świa
towców żyjących w spomnieniem minione j 
świetności. Dramatyczne postacie były po
za sferą jego talentu - w gło s i e i geście 
wymuszone, z śladami w-zorów Ja na Króli
kowskiego. 

Może pod wpływem swojego dawnego nau
czyciela, C h ęcińskiego, Ruszkowski rozwi
ną ł swo je zainteresowa nie komediopisar
skie. Już to, sam, j uż to wspólnie z Adol
fem Abrahamowiczem n apisał w iele kome
dii i fars cie szącyc h się p r zez długie lat a 
ogromnym powodzeniem - m . in. „Wesele 
Fonsia", „Mąż z grzeczności". Jedna z nich, 
w przeróbce J uliana Tuw ima, grywa na jest 
do dzi siaj: „Ja dzia wdowa". 
Osta tnie Iata życia spędzi ł \ e L wowie 
I tam umarł. 

PRZEDSTAWIENIE 
S KĄPCA 

MOLIERA W R. 1829 

Bawiący w tut ejsze j stolicy dwaj artyści 

dra m atyczni ze Lwowa, p. p. Nowakowski 
i Rudkiewicz, 1JO r az drugi na w ys tawien iu 
wczora jszym, w ko medii Moliera „Skąp iec" 

z u nies ieniem od publiczności przyjęci byli. 
(„.) W grze pana N owakowskiego znajdu
jemy to wszy stko, co zaleca artys tę wyż

szego rzędu, przejmującego się charakte
rem swej r oli bez t j rażącej przesady, k tóra 
towarzy szy m ierno§ci pospo li tych aktorów; 
umie on czuć co m ówi - umie trzymać 

swoich shichaczy na w odzy tej natężonej 

nwagi, k tóra ·im nawet n ie da je czas·u do 
t"UJ)ania i klaskania w ka.żclym słowem, 

które im do smaku pr ypadnie. Pan Nowa
kowsld w grze r oli Skąpca ani. jedn ym ru
s-enie m nie zclraclził się i nie dal uczuć , że 

go ty lko uda je ; był skąpcem w pelnym ro
zumieniu tego wy ra zu, s kąpcem jak i.ego 
Molier chciał odmal1Jwać podług natu
ry („.) 

P. Rudkiew icz w rol i Jakuba kuc harza i ra
zem woźnicy przypomr ial Krakowowi całą 

gładkość gry swojej, któ rą się przed kilku 
laty na tutej sze j scenie odznaczał ( „.) Pan 
Ru.dkiewicz utrzyma ł p ięknie równowagę po
między grq swojej roli a grą p. Now akow
skiego. 

Mówiąc o dwóch tak za jm.ujqcych talentach 
skazil-ib ·yśmy zdanie 1•asze duchem st-r on 
nictwa, gdyby§my zam 'lczeli i o trzecim, t o 
j'"s t o pan.i Szymkajłouiej, którą w roli córki 
Anze lma, ta k j ak we w szystk ich k om ediach, 
ozdobą jest sceny tu te jsze j. 

Gonie Krakowski nr 21 s. JG2, 17 u 182~ 

NIEBEZPIECZEŃSTWA DRAMY 

Na prze lomie XVIII XIX w. anst riackie 
w la dze nie czuły się pewnie w niedawno 
zajętym Krakowie. Toteż z gorliwym po&
piechern wprowadzano t u w życie wszy stlcie 
za rządzen ia cen traln.11 h władz wiedelisktch, 
mają ce stłumić nie11ożądane nast ro je lud 
ności . Wśród nich j etlnym z wa żniejszych 

fr odków d zia lania była cenzura teatralna . 
W styczniu 1802 r. kance laria prezydial na 
UJ 1 u;,,,u'w~ - 1.11 .crn.a.al.-~ c:.t d y- ek J. • tut j Z€ j 

pol ic ji zarzą dze nie wiedeń. s kiego mini ster 
stwa o zaostrzeniu nadzoru nad teatrem. 
Z godn i e z tym aktem dyrekcja policji. zaka
za ła wystawiać na naszej scenie nowe, do 
tącl nie gruwane dramy rycerskie, w któ
ry ch wyst ępują jaslaaw e rol e, a to z po
w odu „niek orzystnego oddzfolywania tych
że na głowy i serca" . 

OPINIA 

li „POSEN E R ZEITUNG" 
11 

O TEATR ZE KR AKOWSKIM 
W R. 1868 

Pan Bcnda i pani Modrzejewska rozpoczęli 

przedstawienie komedyjką tłumaczoną z fran
cuskiego p.t. „Z małej chmury wielki deszcz", 
a wykonanie scen małżeóskich kłótni i po
jedna nia dało dowód o znakomitym talencie 
obojga artystów do tego r odzaju salonowych 
ról. 

W komedii „Posażna jedynaczka" Aleksandra 
hr. Fredry (syna) ujrzeliśmy („.) typ polsk ie 
go właściciela ziemskiego w trzech właści
w ych temu narodowi odcieniach, których 
przedstaw icielami byli p.p. Rapacki, Hennig 
i Benda, walcząc o pierwszeństwo. Jeżeli by 
już koniecznie rozstrzygnąć należało , to cho
ciaż talent m imiczny p. Rapackiego jest nie
zrównany, jednak k ierowa ni wrażeniem sce
nicznym skłonilibyśmy się na korzyść p. Ben
dy, k tóry nam tak wybornie przedstawił 

prawdziwego wieśniaka. Podolaka , Rataty6-
skiego, z łatwo wybuchającą, ale w gruncie 
poczciwą naturą . P an Benda prz~ybrał w tej 
roli tak naturalną rubaszność ruchów, że nik t 
nie mógł przypomnieć sobie eleganta salo
nowego z pierwszej k omedii. ( ... ) Między w y
stępującymi w tej sztuce paniami odmaczyJa 
się pani Hoffmann tą sprytną, a zarazem 
żwawą i swobodną grą, która sprawia, że 

zaw sze u tej artystki trudno dopatrzyć się 

rozm cy między przedstawioną a przedsta
wiającą osobą. 

K rak . Zakł. Graf. Zakład nr 3, z. 280 70 5000 D-7/2180 

(„.) Radzilibyśmy i niemieckiej, nawet mniej 
z językiem poi kim obznajomionej p ublicz
ności, odwiedzać chwilami teatl' polsk i. Na j
samprzód scena pozwala nam rozpoznać 

poniekąd charakter i zwyczaje drugi go na
roclu do czego towarzyskie - a raczej nie
towarzyskie stosunki codziennego, zwykłego 

życia, przynajmniej w naszym mieście , rzad
ko nam nastręczają sposobność. Z drugiej 
strony przyjaciele sztuki dramatycznej , a m o
że nawet i jej uczniowie, będą mieli sposob
ność clo zajmujących spostrzeżeń i porów
nań między osiągniętymi już szczęśliwymi 

re zultatami sceny polskiej, ułatwionymi o 
wiele wi kszym wrodzonym talentem, wymo
wą i zdolnością mimiki polskiego narodu , 
a, r ezulta tami dopiętymi przez ari'Ystów nie
mieckich , któr ych znów główną zaletą jest 
praca. 

Wg przekładu w czasie nr 11 8 z 23 V I86a 

KORESPONDENCJA 
KAR OLA ESTR EICHE RA 

DO 
TYGO DNIKA ILUSTROWANEGO 

P owodzen ie scen y krakowskiej t akże zachwiant:. 
Z ubytl<icm pani Modrze jewskie j utworzyła się 
szczer ba n ie do zapełnienia . P nni Parżnick ::i m o
gł a przed la ty g rywać role młode i naiwne, d zi
sia j n ie jej to zakres. Baum:J nówna tym mniej 
k w alifiku je się d o ról p odobny ch; an i t o talent, 
a ni uroda . Pomim o tej szczerby , t ea t r w cale n ie 
zły , nie w tedy tylko, gd y ar tysci n ie porywają 
s ię do S 7.ek s pirowsk.ich i Słowack iego t raged ii , 
k tórym, z wyj ą tk iem d wóch ! u ti trzech osób , 
sp r os t a ć nic umieją . Makb t poszedł fa ta lnie i nic 
dziwn go, bo i gra i wystawa nic d op ts a ly. Co 
się t y czy wys ta w y, o tę dyr ekc ja bynajmniej ni e 
ctba , p oz.ostawiając złudzenie b ujne j fan tazji s łu
cllacza . ( „ .) Uby t el< znaczneg0 pocz t u al<t o r ów 
nie dał si ę do tąd we zn a ki k asie teatralne j , bo 
w idowisk a zawsze s ą pe ł n e, a n a benefi s Rych
t e ra („Gracz" Iffla nda) dniem wp r z dy b iletów 
zabrakło. 
Nowości scenic znych nie było t ego r oku . Ładnow
s k i wzią ł sobie na ben e fis Ca lderona „ Lekar za 
wego h on oru", Hoffm a nnowa miała sobie brać 

d r arna t Dumasa „PółSwiat k" . Wie my t a kże o 
sztuce D um asa „Ojciec i syn" lłumaczonej p r z. z 
Sta ni lawa K . i odd a nej na uży tek dyrekcji 
te atru . 

ygodnil< Ilustr owa ny 1870, t . I , nr Jl O, s. 68 

KRYTYKA TE ATR ALNA 
W KRAKOWIE W R. 1878 

Po wszechni e u skarżano się, że w Krako wie kry
tyki t ea tra lnej n ie ma, tę zaś jaka jes t , można 
r aczej nazwać rekl::un ą, poch w a lny m a n onsem, 
a le nigdy krytyką . T w ierdzen ie - poczęś c i słu
szne. W Krakowie nie ma k rytyki t e.t tr alnej. 
Zda rzały s ię wpra w d zie ypadki , że podejmo w a li 
ją t ak znak omici estetycy , jak p .p. Siemień .. ·ki , 
Tarn owski., Koźmian i Kapli1i ski, lub tacy znaw
c y jak Anc zyc i E t re ic her, były to jedna k tyl k o 
w y padki, a w ie lka szkoda, że z krzywdą teatru 
i publicwoścl t a k rzadki e. Publ iczność więc czy
tywała t ylko c i ą gl e pochwały - stąd zarozumia
łość I pych a w artystach, s t ąd w ielkości , t ak że 
każda uważała si ę za Modrzejewską, Hoffmanno
wą , a k aidy za Kró likowskiego, Ryc htera , żół
kowsk iego, Ładnowskiego lu b Bendę. 

Zarozumia łość zabiła teatr i niejede n talent, któ
ry mógł za bł ysnąć w przyszłośc i , za rozumiałość 
wyp ędzi ła z tea tru szacunek dla sztuk i, n auczyła 
l e l< ceważen ia, pró ~niactwa i nied bals twa. To„ co 
t:t m ci zdobywać mus ieli la tam i, długą i mozol
n ą pracą , trudem, c z ęsto n iedostat k iem, wys ile
niem, dziś zdoby w a się łatwo - zasługa ustę
puje p rzed protekcją, p rzed kl aką i przed często 
uiezasłużonyrni , szun1 n yn1 i pochwałam i w d zien 
ni k ach. Słuszn ie wi ęc, że to ni e krytyka, lecz 
rek l an1:i . 

z. Przybylski . Krytyka teatr::i tna w Krakowie 
1878, s. 6-7 
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