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WSTĘP 

To dobrze, kiedy ludzi, przed którymi stoi po
ważne zagadnienie artystyczne, łączą poza wię -
za mi zawodowymi inne więzy. 
To dobrze, że Dyrekcja Starego Teatru do wy
reżyserowania sztuki „Hyde Park" Adama 
Kreczmara zaprosiła zaprzyjaźnionego z auto
rem reżysera Jerzego Markuszewskiego. 
To dobrze, że muzykę do tego dzieła skompono
wał Jerzy Andrzej Marek. 
Dobrze też, że właśnie Ja to wszystko piszę. 

JACEK JANCZARSKI 



WYW JAD Z ADAMEl\11 KRECZMAREM 

Ja: 

A.K.: 
Ja: 

A.K.: 

.Ja: 
A.K.: 
Ja: 

A.K.: 
.Ja: 
A.K.: 

- Wiesz Adam, to dobrze, że Jerzy re
żyserował twój „Hyde Park''. 

- Bardzo dobrze. 
Zdajesz sobie chyba sprawę z tego, 
że wywiad ten powinien wypaść 
skromnie. Po,winien nakreślić Twoją 
sylwetkę jako człowieka i pisarza 
w sposób dla Ciebie korzystny. 
To dobrze, że właśnie Ty się tym za
jąłeś 
Dziękuję . 

- Drobiazg. 
Nie przesadzę jeżeli powiem .. że „Hy
de Park" jest Tiooim debiutem dra
maturgicznym? 
Myślę, że przesadzisz. 
Dlaczego? 
Napisałem przecież kilkadziesiąt słu
chowisk dla radiowego Teatru Wy-
obraźni i coś tam dla potrzeb Tele
wizji . 

.Ja.: - Dlaczego ja o wszystkim dowiaduję 
się ostatni?! 

A.K.: - Nigdy o tym nie mówiliśmy ze sobą. 
Ja: Racja. A o czym na ogól rozmawia

liśmy? 

A.K.: Takie tam dyrdymałki... Jesteśmy 
jeszcze tacy młodzi. Mam dwadzie
ścia dziewięć lat. 

Ja: - Tak. Szmat czasu. 
A co tam u Ciebie w domu? 

A.K.: - W domu u mnie, tak jak i u Ciebie: 
żona, syn, trochę stylowych mebli, 
kilka płyt krajowych i zagranicz-

Ja: 
A.K.: 
.Ja: 

A.K.: 
.Ja: 

A.K.: 
Ja: 

nych i parę książek krajowych i za
granicznych. 

- Pożyczysz? 
- Tak. Ile? 
- Bo ja wiem ... trzy, cztery„ .? Il e mo-

żesz? 
- Dwa. 
- Trudno, musi wystarczyć. Idę teraz 

do Jerzego. 
- Taak ... ? Ucałuj go ode mnie. 
- Dziękuję. Dowidzenia. 



WYWIAD Z JERZYM MARKUSZEWSKIM 

Ja: - 1iViesz Jerzy, rozmawiałem "' Ada-

J.M.: 
Ja: 
J.M.: 
.Ja: 

J.lVI.: 

Ja: 
J.M.: 

.Ja: 
J.M.: 

.Ja: 

J.M.: 

.Ja: 
J.M.: 
.Ja: 

J.M.: 
·Ja: 

J.M.: 
.Ja: 
J.M.: 
Ja: 
J.M.: 

mem. 
- Tak? Co u niego? 
- Pomówmy raczej o Tobie. 
- Dobrze. Co chcesz wiedzieć? 

Chciałbym nakreślić Twoją sylwetkę 
1ako człowieka i reżysera. 
To dobrze, że właśnie Ty się tym 
zajmujesz. Cieszę się. 
Dziękuję Ci, Jerzy. 
Napisz coś tam o „Esteesie" jeżeli 
możesz .O telewizji i o Teatrze Pol
skiego Radia, którego jednak byłem 
Dyrektorem. 
Dobrze Jerzy. Napiszę to . 
Napisz także o żonie i o Maćki.I. 

Wiesz, że Ona jest malarką i sceno
grafką i że On ma dziewięć lat? 

- Wiem. Wiem także, że Maciek 
chciałby pójść w Twoje ślady. 

- No właśnie. Poradź mi co z tym zro
bić. 

- Ja bym poczekał. 
Tak właśnie zrobię. Jakie to proste. 
Czy pracując w Krakowie tęsknisz 
za Warszawą? 
I tak i nie. 
Teraz przycisnę Cię trochę do mu
ru. 
Aj!!! 
Masz ucałowania od Adama . 

- Dziękuję. 
- Dowidzenia. 
- Dowidzenia. 

A. oto ztoykla rozmowa Jerzego Markuszew
skieqo z ~4damem Kreczmarem, którą wiernie 

przytaczam 



A.K.: 
J.M.: 
. .4.K .: 

J.M.: 

A.K .: 
J.M.: 
A.K.: 

J.M.: 
A.K.: 

J.M.: 
A.K.: 
J.M.: 
A.K.: 
J.M.: 
A.K.: 

J.M.: 

A.K.: 

J.M.: 
A.K:. 
J.M.: 
A.K.: 

- Dz'ie11. dobry. 
Dzień Dobry . 

- Interesuję się ostatnio sztuką haftu 
Etruskóu:. 
To bardzo ciekawe, chociaż ja się 
z tym nie zgadzam i mnie to nie in
teresuje. Uważam, że sztuka jest 
ambasadorem autora. 
Słusznie, chociaż to głupie. 
Słusznie , ale ja mam inne zdanie. 
Cenię sobie każde twoje zdanie, 
:: wyjątkiem paru co to wiesz ... ? 
Wiem. Trudno mi się z tym zgodzić. 
vViem. Przeczytałem ,,Kocią koły
skę". 

\Viem, ale się z tym nie zgadzam. 
- Z czym właściwie? 
- Z tobą. 
- A z Vonnegutem? 

O tak. Z nim tak. 
N ie mogę się z tobą zgodzić , chociaż 
masz rację. 
To ciekawe ... Mieć ten sam pogląd 
a różnić się jedynie zdaniem na ten 
temat... 
Cóż Jerzy, stoimy na dwóch różnych 
szczytach. Czy mógłbym teraz po
rozmawiać z twoją żoną Zofią?* 
Proszę bardzo. 
Dowidzen'ia. 
Dowidzenia. Ucałuj Jacka. 
Dziękuję. Chociaż się z tobą nie 
zgadzam. 

•J t o11q J erzego l\1ar1w .szew sk iego j est· zn akom ita portrec istka Z ofia 
Góra l.a!!y k ( p ;:yp. tcat n <) . 

I 

' 

l 
I 

'· 

... ...., 
v 
~ 
r-i 
Il:: 
:;.., 
c: 
w 
:z 
< 
7-
N 

(/) 
w 
a: 
o 
...: 

~ 
X 
(/) 

~ 
N C': 
z 
I 

c 
t: 
o 
X 

N 
{/) 

< z o .., 

i2 

"' l'Z 
N 
c 
::> 
c 
.., 
w 
N 
a: 
o 
z 
c( 



... 
-{ t 

<ł 

-.!' 

i "':. . 
,}. 
~ '~ 
~ 

' u, l 
\ 

~ ~ 
~ "" i ·i' '.·: 

~ ::: 

.. \ . I -:, 
··: 

-

w 
z 
< 
7. 
N 

tll 
w 
r.,;: 
o 
.o;: 

< ::.::: 
(/) ' 
~ 
N 
< z 

< 
l
i&. 
o 
:.: 
N 
;n 
C( 
z 
o .., 

:'.:: 
I/) 
•Z 
N 
o 
~ 
o 
.., 
w 
N 
a: 
o 
z 
< 

.ŻART z MORAŁEM 

JPG 



Ta sztuka jest żartem - podobnie jak żartem 
jest ten program. ·wystarczy przeczytać przyto
czone w nim „wywiady" oraz „zwykłą rozmowę 
Jerzego Markuszewskiego z Adamem Kreczma
rem, którą wiernie przytaczam" opisaną przez 
Jacka Janczarskiego, by rozszyfrować bez trudu 
gatunek tego humoru. Jest to humor abstrak
cyjny . Humor na pograniczu pure nonsensu --
o delikatnej fakturze i subtelnych pointach. Jego 
punktem wyjścia jest unaiwniona, sielska rze
czywistość. Rzeczywistość ta nader łatwo prze
chodzi jednak w świat nonsensu. Łagodnego 
wprawdzie, ale nonsensu. W nonsensie tym po
jawiają się analogie i syntezy przefil trowanc 
przekornie z naszej obyczajowości. W ten spo
sób całość nabiera niepostrzeżenie odpowiedniej 
mocy. Jak z likierami: niby nic, a nogi się plą
czą. Słodycz sąsiaduje tu z odpowiednią ilością 
alkoholu, naiwność z szyderstwem. Z szyder
stwem o niewątpliwym wdzięku i świeżej faktu
rze, który trafia łatwo do współczesnego poczu
cia humoru. Ostatnim, który z taką wirtuozerią 
posługiwał się podobną metodą - w sposób 
radykalniejszy i odpowiednio wyostrzony -
był w naszej literaturze Sławomir Mrożek. Nie 
znaczy to, że autor „Hyde Parku" jest w prostej 
linii kontynuatorem twórczości autora „ Tanga". 
Jest jednak, na pewno, podobnie jak był nim 
swego czasu tamten pisarz - wyrazicielem po
kolenia. Młodszego niż pokolenie rówieśnik >.<.· 
Mrożka . Siqga j ącego do innych inspiracji i do
świadczeń. 
Inspiracja ta jest na pewno bogatsza od humoru 
i historii warszawskiego STS-u *), „Hybryd" 
czy kabaretu „Pod Egidą" , z których wszyscy 
autorzy naszego przedstawienia wywodzą się 
w prostej linii. Częściowo jako współtwórcy , 

") Studen cki T ea tr Sa tyry 
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częściowo zaś jako autorzy tych scen. Jest rów
nież szersza od doświadczeń i skromnych jeszcze 
zdobyczy pokolenia, o którym wczoraj jeszcze 
mówiło się w kategoriach debiutu i nadziei, 
dziś natomiast coraz śmielej przejmuje ono „po 
Bekwarku lutniey". Jest to inspiracja współ
czesności. Ale współczesności pojętej szerzej niż 
doświadczenie i pole widzenia kilku roczników. 
Można tu mówić o systemie bodźców i zależności 
otaczających nas wszystkich z rosnącą siłą, 
w miarę lawinowego narastania przeciwstaw
nych sobie podniet i informacji, jakimi atako
wani jesteśmy codziennie w wyniku żywioło
wego rozwoju cywilizacji i doskonalenia środ
ków przekazu. W tym zgiełku informacji , prawd, 
spostrzeżeń, przekorna ironia połączona ze zdol
nością wychwytywania absurdów narastających 
bujnie w miarę narastania zależności staje się 
jednym z kryteriów wzajemnego porozumienia . 
Rodzajem dystynkcji wyróżniającej nie tyle po
kolenie ile pewien rodzaj inteligencji i wrażli
wości. Tworzy się w ten sposób poetyka bardziej 
uniwersalna niż konwencja lub styl pokolenia. 
Tworzy się pewien gatunek humoru, jednoczący 
i wyróżniający równocześnie. Jest on już atry
butem, a staje się coraz wyraźniej stylem 
współczesności. Może niekoniecznie stylem do
minującym, o bezwzględnej , statystycznej prze
wadze i odpowiednio wysokiej przeciętnej przy
padków. Ale na pewno stylem obowiązującym 
(czytelnym) dla sporej części współczesnej inte
ligencji. .Jego nosicielami i odbiorcami - by 
posłużyć się przykładem - są jak się zdaje 
czytelnicy „Szpilek", które obok chwalebnej 
funkcji rozśmieszania nie stronią również od 
nieporównanie trudniejszych obowiązków wy
chowania. Odbiorcami są również słuchacze 
i entuzjaści III programu Polskiego Radia , 
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w którym od trzech fat Jerzy Markuszewski 
(reżyser „Hyde Parku") i Adam Kreczmar 
(autor „Hyde Parku") prowadzą najbardziej 
reprezentatywną audycję tego programu: Ilu
strowany Tygodnik Rozrywkowy (ITR!) Są nimi 
wreszcie te rzesze samodzielnie myślących, kry
tycznych i twórczych czytelników, słuchaczy, 
widzów, którzy skutecznie bronią się przed ste
reotypem, nieufnie opukują każdy banał, ostroż
nie oglądają każde, niechby najsłuszniejsze 
hasło. Ci, którzy nieodmiennie pytają „dlaczego" 
i tworzą w swej masie świadomość epoki. 
Taka jest społeczna i kulturowa genealogia „Hy
de Parku". Taki jest krótko mówiąc jego tytuł 
do scPny. To nic, że utwór odbiega od misternei 
konstrukcji dramaturgicznej, do której przyzwy
czajali nas (i przyzwyczaili!) wszyscy bez mała 
autorzy komedii. Nic, że ma wyraźnie amorficz
ny kształt, że bardziej przypomina scenariusz 
niż dojrzałe i okrzepłe dzieło dramatu. Współ
czesny teatr głodny jest myśli, formę łatwiej 
potrafi zaproponować. A „Hyde Park" jest wła
śnie taką propozycją. Propozycją stylu. Propo
zycją aluzji. Pogranicze kabaretu, na którym 
się mości, jawne kontaminacje z estradą i pio
senką nie tylko nie są groźne dla teatru, ale 
przeciwnie: przynoszą mu świeży zapas sił i in
spiracji. Dowodzą, jak się nam wydaje, żywot
ności sceny, która z równą swobodą prezentuje 
dziś Państwu zarówno arcydzieła narodowej li
teratury jak i humor chwili. Zaprawiony w do
datku wyraźnym instynktem społecznym, bo ta
ki właśnie humor prezentuje nam dzisiaj naj
młodsza generacja. Kreczmarowski „Hyde 
Park" dzieje się bowiem nie tylko w cieniu 
Marble Arch-- u zbiegu Bayswater Road i Park 
Lane. Dzieje się wszędzie - nie szczędząc niko
mu żartu, przekory i zabawy. 
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KRAKOWSKA AKTORKA 
W PARYŻU W R. 1867 

Dopiero dwa dni jestem w Paryżu a zdaje mi 
się jak gdybym tu. byla już rok caly, tyle cu
downych rzeczy widzialam. Przyjechawsz.:1 
rano do Paryża odpoczęłam dwie godziny po 
dwudniowej ciqgłej podróż11 ubrałam się i wy
jechałam na miasto. Jest 'to morze domów. 
Jak tylko okiem sięgnqć wid?i się tylko domy 
i domy, pałace, sklepy, ale jakie sklepy! Tu 
niczego nie potrzeba tylko pieniędzy, a zdawać 
b·y się mogło, że czlou;iek byłby zupełnie 
szczęśliwym. Zaraz pierwszego dnia bylam 
w Lasku Bulońskim, na Polach Elizej~kich, na 
bulwarach; widzialam ko§ciół św. Magdaleny, 
pałac ciała prawodawczego, luk tryumfalny, 
kolumnę Napoleona I, obelisk na placu Zgody 
Po obiedzie pojechałam na Wystawę. (.„) 
Z Wystawy pojechałam do teatru Vau.deville; 
grali „Rodzinę Benoiton"; grała bardzo dobrze 
Klotyldę pani Fargueuille; moją rolę nie bar
dzo się zbudowałam, bo grana byla tylko w za
stępstwie przez panią Savary. 
Dziś byłam w teatrze Varietes, na „Wielkiej 
księżnie Gerolstein" · grała ją sławna panna 
Schneider; jest to nowa operetka Offenbacha. 
Wielką księżnę grała doskonale Schneider, ta 
ulubienica publiczności. Par•yżanom bardzo się 
podoba, dlatego także, że jest w modzie. ( ... ) 
Byłam w Notre Dame, prześliczny ko§ciól 
w styl.u gotyckim, podobny do katedry w Ko
lonii, ale tylko podobny, bo takiego jak tam, 
to nie ma drugiego na świecie. W teatrze fran
cuskim bylam na „Ernanim"; widząc tutejsze 
teatra, można dopiero mieć wyobrażenie o na
turalnej grze; dekoracje prześliczne, umeblo
wanie sceny i kostiumy istny przepych. Po 
teatrze powrót do domu przez bulwary. Cóż to 
za cudn·y widok! Po obu stronach ulicy sklepy, 
które są tak oświetlone, że o 12 w nocy jest 
dzień, a taki tlok, że się przecisnąć nie można; 
do tego te ·postrojone kobiet·y, które polują na 
jakiś lup; zdaje się, że się jest na jakimś 
ogromnym balu; powozów tysiące, widziałam 
dorożkę z numerem 13.000, a co za pyszne 
ekwipaże, lokaje w perukach i w liberii, która 
zdaje się kapać od złota, a gwar, szum, hałas, 
ja jestem zupelnie ogłuszona, oszołomiona i nie 
dziwię się teraz ludziom, którzy powiadają, że 
nie ma życia, tylko w Paryżu; wyobrażam 
sobie jak mi się teraz Kraków wyda, po t•11ch 
wszystkich świetnościach. 

Dziennik A. Hoffmann, wg Z. Przybylsk!ego, 
z rozwoju polskiego teatru 

Antonina Hoffmann, s. 90-93 

MAGIA AKTORKI 

Rok 1845. Rozpoczęte widowiska opery w koń
cu zeszłego roku rozwinęły się na wyżs~ą 
skalę obecnie. Opera „Córka pułku'.' ściągab 
o kilkadziesiąt mil z Galicji widzow. Dwa
dzieśch jej przedshwień zapełniały zawsze 
salę teatralną, a osłuchane melodie z okla.s~a
mi przyjmowano. Nie wiem czyll kiedy ktora 
aktorka zdoła wywrzeć taki wpływ magiczny 
na słuchaczy. jaki wywierała Wiktoria Stu
dzińska od pierwszego uk:izanla się swego 
w roll Marii. Nie znalazł się ani jeden głos 
przeciwko niej, a bywalcy po pierws~y~~ 
teatrach stolic zagranicznych - oddawali JeJ 
pierwszeństwo. Ani piękność, ani mło~o~ć 
przvc"l:vną, mi..,h .. hkiś urok w swym obe'c""' 
szczerym, wesołym, żwawym, Iż teatr szalał 
od okhsków, a to zarów o na p!erwszym j].k 
I na ostatnim widowisku. W innych rolach 
Studzińską ceniono tylko jako zwyczajną, do
brą aktorkę I śpiewaczkę, entuzjazmu nie 
obudzała. 

K. Estreicher, Teatra w Polsce. t. 2, s. 98 

PREMIERA 
„DOŻYIVOCIA" 

FREDRY 

Na wczorajszej wystawie nowej komedii hr. 
Freiłn, r>od nazwa „Dożywocie" niewielka byh 
liczba widzów, lecz zadowolnienie publiczności 
jeszcze większe, jak na poprzednich dwóc \1 
komicznych przedstawieniach. Pan Ładnowski 
w roli skąpca i lichwiarza Łatki ani na jedną 

chwilę nie przestawał być zajmującym i każde 
przybycie jego na scenę, napełniało pustym 
śmiechem p1trzących, zasłużone ciągle jednało 
mu oklaski. Najzabawniejsze były dwie sceny 
pomiędzy Łatką i drugim lichwiarzem Twar
doszem, którego rolę pan Anczyc po mistrzow 
sku odei:-rał. Ani wątpić, że bliskie powtórzenie 
tej sztuki licznych widzów ściągnąć powinno, 
gdy się dowiedzą o tak wesołym spędieniu 
wczorajszego wieczora na wystawie tej ko
medli. 

Ga2eta Krakowska nr 52 z 4 III 1839 

ROZRYWKI 
W STOLIC} NASZEJ 

W R. 1841 i 1842 

Rok zeszły 1841 zostawił w stolicy naszej 
wiele po sobie miłych wspomnień. ( ... ) 
widowiska teatralne przez cały rok pra
wie nie ustawały. Prócz tak powszech
nym upodobaniem zaszczyconej kom
panii naszej dramatycznej pod dyrekcją 
p. Chełchowskiego - mieliśmy tu kom
panię francuską, operę niemiecką, kom
panię akrobatyczną p. Michała Averino, 
a wczoraj po raz pierwszy wystąpiła 
w teatrze sławna trupa Beduinów; nadto 
jeszcze znakomitsi śpiewacy, jako to: 
panna Schebest i Dawid, skrzypkowie: 
Hauser i Lipiński, tudzież Kellermann, 
wiolonczelista, wiele nam tu wieczorów 
uprzyjemnili. - Karnawał tegoroczny, 
przeciw zastarzałemu zwyczajowi, zaraz 
z dniem 2 stycznia rozpoczął się maska
radą, nową, nader przyjemną zabawą 
dla Krakowa, na salach p. Knotza z wi
dowiskiem scenicznym połączoną, której 
szczęśliwy pomysł i gustowne urządze
nie na ten cel ładnego teatrzyku w głów
nej sali, winni jesteśmy gorliwemu sta
raniu dyrektora teatru. Dwie takie ma
skarady i dwie dotąd reduty. Ostatnia 
z dwóch promieniowych retłut, była aż 
do natłoku napełniona. Pomiędzy mnó
stwem zwyczajnych i bardzo oklepanych 
już u nas masek, tak dalece, że niejeden 
podróżny wszedłszy na salę redutową, 
mógłby sobie pomyśleć, że znajduje się 
pomiędzy większą częścią wieśniaków 
krakowskich i wieśniaczek, znajdowały 
się niektóre przyjemnie zajmujące, 
a mianowicie dwie szczebiotliwe papużki 
(kakadu), którym udało się powiedzieć 
wiele dowcipnych rzeczy; dwie milczące 
wprawd:zie pielgrzymki w popielatych 
dominach, lecz zacrnpione umiały się tak 
lakonicznie odcinać, że niejeden napa
stnik ods:ze 'ł trochę zmieszany; trzy 
matrony w kabatach staroświeckich 
i ogromnych czepcach dobrze odgrywały 
swą rolę, dwie wekslarki w bogatych 
bindach nosiły prawie puste woreczki, 
widać było z ich miny, że im się niewiel
ka lichwa znaczy, ognisty murzyn do 
upadłego hasał w galopadzie. Najbar
dziej :zaintrygował wnijściem swoim na 
salę Ka1endarz na rok 1842 i przyznać 
mu należy, że wszystko miał orl powied
nie przeznac:zeniu każdego kalendarza, 
nie wyłączając nawet konceptów. 

Gazeta Krakowska nr 15 z 20 I 1842 

POGL4DY NA KOMIKĘ 
W R. 1846 

Z umlejscowycb artystów jeden tylko Zenopo.lski 
ze Lwowa wyst(powal w lutym w dwóch wido
wiskach. Nie okazał on genialności w „Gałgan
duchu", ale komike mo:Ze nazbyt wiernie 2 na
tury pochwyconą. W ogóle nie rzad'.<o nat ·af1ć 
u nas na komików, dosadnie malujących przywary 
niższej klasy. Komika wyższa mionowa wyma ;a 
przy zupeł nej ogładzie, trzymania się pewnej gra
nicy, ażeby nie przejsć w płaskość. Takiego ko
mika salonowego, jakim jest Królikowski, trudno 
znależć na której scenie polskiej, bo ona sama 

przez się nie Jest wydatna, wypukło, doty!<alna, 
z samych wyrazów wystrzelającą, naje:l:ającą się 
\V przetartej , ola chmanioneJ odzieży, wyszcle rza
jącą 2 p zek r zywionej t warzy, z g .upow a tej ciem
noty. Salonowi ec komik zazwyczaj bywa i czysty 
i ruchliwy, z w yk!tzta! cenlem po\vierzcbo\vnym, 
strojny i modny, oczytany, z de:l:.a tnym obejściem, 
nie gapi rię nad b:y,kot a. nie przekręca wyra
zów cudzoziems kich , bo j e rozumie, nie miesza się 
~adnym towarzystwem. a ;ednak mimo tego 
w oczacb swojskie&o ś \ ia t a wyższego je ~ t śm : esz
n y , jest on zawsze ce!em ża -cB.:6\V, ,j uż to i:arwe· 
n1u : zcwskim J:0 5itępff\\.'nni em, już to naśladowaniem 
w pożyciu tego, co mu nie jest wrodzonym, a co 
by nie zadzi\\ ialo w niż: zej sferze si:o _eczeiistwa, 
w wyż : ze.i staje się komik a. uwydatnienie jej gcą 
aktora tylko us! utecznić się może, gra musi byl! 
bardzo delikatną, pracowitą, b:irdzo kształconą n3 
żyjr. cych, a licznych w zorach. ,; eże łi nie ma wpa
dać w gminncść, co si ę prawie zawsze wydarza 
na naszej scenie. U nas czy książę, czy prezes, 
m ::i gnat, musi b yC 7awsze n i ez1rabn~' . nleporz~dnie 
ubrany, przekręcający wyrazy (chcć icb autor 
w r~.<cpirie nie poprzekręcali, gapić się, g'.upieć 
IU"l by ć gburem. Inaczej komiki nasi aktorowie nie 
ro7umiej,·. Tego też rodzaju komi kiem by! Zeno
poł ,ki, który jednakowoż zjecbal z Warszawy ze 
s.awą wytrawne;o arty:.ty. 

K. Estreicher, Teatra w Polsce, t. 2, s. 152-154 

MODRZEJE lJSKA 
DO .WAR/I FALEŃSKIEJ 

Kraków 9 VII 1873 

Droga moja Pani! 

Najpierw zapytuję o zdrowie Państwa, zapy
tuję, czy Kochana Pani nie zapomniała mnie 
jeszcze zupe!nie i czy się gniewa rros:eczkę 
na mnie i Karola, jak. mi się to w Wars :awie 
zdawa!o. Prau:da, że naszym roztargnieniem, 
lenistwem i zaniedbaniem często dajemy p:J
wód do tego - ale serca nasze jeszcze nie sq 
do gruntu zepsute i umiemy prawdziwie ko
chać naszych przyjaciół. 
Po tym wstępie, który zawsze mialam na koń
cu jęz·yka mówiąc z kochaną Panią ostatni 
raz - ale który nie wiem dlaczego nie prze
szedł przez me usta, pewnie z obawy miny, 
jaką bym wymawiając go przybrala mimo
wolnie, miny zawstydzonej i żałujqcej za grze
chy pensj:Jnarki - dono~zę drogiej Pani, że 
jestem obecnie w Krakowie, że się cieszę 
moją rodziną i że mi okropnie gorąco, a o:t 
kurzu. oddychać n ie mogę i wzdycham jak 
najprędzej za powietrzem. 
Karolek doniósł m i, że Pani byłaś tak dobrą 
dowiadywać się, czy p. Duchińska bawi jeszcze 
w Rapperswil. Z całego serca dziękuję mojej 
Pani. Rzeczywiście nadzieja zrobienia z panią 
Duchińskq znajomości uśmiecha mi się bardzo 
i jeżeli t·ylko znajdę mniej więcej wygoine 
i niezbyt drogie pomieszczenie w Rappe'TSwil, 
zostanę tam niezawodnie przez cały czas. 
(„.) Byłam tu w teatrze na nowej sztuczce 
Kraszewskiego pt. ,.Trafila kosa na kamień". 
Bardzo zręczna komed·yjka - ale źle byla gra
na przez pannę May. NastĘp11 ie dawano obnu 
d!iwq operetkę Offenbach a , Po capstrzyku". 
Bardzo dobrze. Ale cóż za nieprzyzwoite, pła
skie i pospolite głupstwo. Grali to także w War
szawie, ale podobno upadło. Tu zaś nic n igdy 
nie upada. Publiczność tak jest ou·ladniętą 
przez Koźmiana, że j2dno jego spojrzenie, je
den uśmiech u;pływa na zmianę zdania pu
bticzności. Wszyscy mają oczy na jego lożę 
zwrócone. Tęgi człowiek, nie ma co mówi::, 
wszystkich trz.yma za glowy, szkoda tylko, że 
często klamie własnemu przekonaniu. i że tę 
czą~tkę młodzieży, która tam jest - karmi 
offenbachiadq. Prawda, że im przy tym daje 
Szekspeara (!), Rasyna, a nawet Arystofanesa, 
ale po co te obrzydliwości przy tak roz!eg!ym 
i wspaniałym repertuarze? („.) 

Korespondencja Modrzejewskiej, t. 1 s. 21i>-21G 
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