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Poznanie dzieła Augusta Strindberga - dzieła 
niesłychanie prowokującego, rozmiarem i za
wartością przerastającego niemal ludzką mia
rę - oraz wniknięcie w jego, niekiedy grote
skowe, niekiedy odrażające, to znów owiane 
wzniosłym i wzruszającym pięknem człowie
czeństwo stanowiło za moich młodych _lat nie
odzowny składnik wykształcenia i to nie zmie
niło się chyba w trzydzieści sześć lat po jego 
śmierci. Jako twórca, myśliciel, prorok, prekur
sor nowego spojrzenia na świat za bardzo wy
biegał naprzód, aby dzieło jego w najmniejszym 
bodaj stopniu mogło się zetrzeć i utracić siłę 
oddziaływania. Stojąc poza szkołami i prądami, 
a zarazem ponad nimi, Strindberg łączy je 
wszystkie w sobie. Ten naturalista i neoroman
tyk jest również prekursorem ekspresjonizmu, 
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zasługując na wdzięczność całego pokolenia, 
które hołdowało temu kierunkowi, i jest zara
zem pierwszym nadrealistą - pierwszym w 
każdym tego słowa znaczeniu. A przy tym w ]e
go wrodzonym awangardyzmie tkwi wiele sta
bilizujących elementów tradycji. Jako przyrod
nik i mistyk, prawowity następca. Celsjusza, 
Linneusza i Swedenborga, kontynuu]e - w na
der swoisty, rzecz prosta sposób - Iin'<t m!śli 
szwedzkiego osiemnastego wieku, a wspamał~ 
dział jego twórczości - „Losy i przypadki 
Szwecji" oraz dziesięć dramatów królewskie~ -. -
zrodzony z głębokiej zadumy nad przeszłosc1ą, 
ukazuje Strindberga jako wnikliwego interpre
tatora i piewcę narodowej historii. 
Swoją biografię ofiarował światu z bezwzględ
nością na jaką nie zdobył się chyba żaden twór
ca i autor wyznań przed nim i po nim. Domi
nujący tu często sataniczny komizm (coś znacz
nie głębszego i straszliwego niż tak zwane po
czucie humoru, którego jak inni wielcy, był zu
pełnie pozbawiony) jest tylko po części }lroduk
tem szalonego rozdźwięku między nim a otacza
jącą go mieszczańską społecznością;. czuł się . ": 
niej intruzem, a mimo wszystko zab1~ga! u meJ 
o „powodzenie." Ile w tej rozpaczhwe3 , w~lce 
jest irracjonalizmu i demonizmu, o tym s":iad
czy .najlepiej stosunek Strindberga do ko~ ety: 
polemika z nowoczesną ideą ema!1cypacJI od
grywa tu najmniejszą rolę; . większą na~o
miast - odwieczna,. mityczna, śmiertelna me
nawiść płci. W żadnej literaturze świata nie 
znajdziemy komiedii bardziej szatańskiej niż 
jego przeżycia małżeńskie, niż ta niewo~nicza 
zależność od kobiety i ten lęk . przed mą, to 
święte uwielbienie i gloryfikacja monogamicz-

nego małżeństwa i zupełna niezdolność wytrwa
nia w takim związku. 

„Złe spojrżenie" na życie albo raczej na to, 
co człowiek z życia uczynił, dzieli Strindberg. 
z wieloma bratnimi duchami w świecie twór
czości literackiej. Jego „Czarne chorągwie" za
wierają obrazy z życia sztokholmskiego towa
rzystwa, które oburzyły jego współobywateli. 
Ale przecież już Balzac na przykład, którego 
Strindberg tak bardzo cenił, dał na początku 
·swojej „Dziewczyny o złotych oczach" wielo-
stronicową charakterystykę mieszkańców Pary
ża, charakterystykę po prostu infernalną i bar
dzo przypominającą Strindberga. · 
Myśl o nim kojarzy się zawsze z tym, co naf

większe. Uniwersalizm tego potężnego umysłu 
można porównać jedynie z wszechstronnością 
Goethego, któi:ą pod wieloma względami nawet 
przerasta. Przypominam sobie na przykład, że 
Eckermann pewnego dnia stwierdza zupełną 
ignorancję Goethego w dziedzinie ornitologii -
a ileż to Strindberg potrafi powiedzieć o gatun
kach ptaków, ich śpiewie i życiu, o gn3azdach . 
i jajach! Astronomia i astrofizyka, matematy
ka, chemia, meteorologia, geologia i mineralo
gia, fizjologia roślin, językoznawstwo ·porów
nawcze, asyriologia, egiptologia, sinologia -
Strindberg opanowuje to wszystko, ogarnia 
swoim niezwykłym umysłem - co prawda 
głównie po to, by zarozumiałej m~terialistycz
nej wiedzy XIX stulecia, przekonanej, że roz
wiązała zagadkę bytu, dowieść jej bezsiły wo
bec cudów. Boga. Posuwa się w tym dość da
lek-0 i często odnosi się wrażenie, że nauki przy
rodnicze, które zrodziła przeci€Ż szlachetna żą
dza poznania i entu:dazm i które on sam jako 
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chemik i alchemik uprawiał namiętnie, że całą 
tę naukę uważa za bluźnierstwo, zuchwalstwo 
i grzech. Zdawać by się mogło, że byłby skłonny 
raczej uznać gwiazdy za dziury w kopule nie
bieskiej, poprzez które spływa na ziemię wie
kuista światłość, niż uwierzyć w pomiary i obli
czenia astronomów. Swiadczy o tym w każdym 
razie nieustraszona odwaga, z jaką traktuje 
przesądy: z jednej strony uważa je za sprawę 
niedowiarków i bezbożników, z drugiej strony 
jednak broni ich, powołując się na słowa Goet
hego, że „przesądna przesadność" (Aber -
Uberglaube) - towarzyszy silnym i twórczym 
okresom historii, podczas gdy niewiara jest ce
chą charakterystyczną epok zmęczonych i bez
płodnych. 

W rzeczywistości wielka dziecinna, poetycka 
dusza Strindberga pełna jest przesądów: na każ
dym kroku dostrzega on wróżby, tajemne znaki 
i ostrzeżenia różnych „mocy" i żywi k1·ańcową 
nieufność wobec wszystkiego, co racjonalne 
i powszechnie uznane za prawdę. Pamiętam do
skonale, że gdzieś w swoich „Błękitnych 
książkach" opowiada: Pewnego dnia, po suk
cesie teatralnym, jaki odniósł poprzedniego wie
czoru, dwaj ślepcy, spotkani na ulicy, ukłonili 
mu się z szacunkiem; od tej pory nie wierzy 
w ślepotę, a w każdym razie w ślepotę niewraż
liwą na powodzenie. Wyznać muszę, że gotów 
jestem śmiać się do łez z tej historyjki, podob
nie jak z innej, o „talerzu kości", który jego 
żona postawiła kiedyś przed nim na stole obok 
karafki wody, by go upokorzyć do ostateczności. 
Strindberg dodaje: „Gdy zastanowił się obiek
tywnie nad swoim położeniem, uznał za rzecz 
całkiem nienaturalną, że on, j e d e n z p i e r w-
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s z y c h w s w o i m z a w o d z i e , bez wła
snej winy żyć musi tak nędznie, iż nawet wła
sna służąca lituje się nad nim". 

Tak, był jednym z pierwszych w swoim za
wodzie i działa mu się niezasłużona krzywda. 
Była to wspaniała, Bogu oddana i przez Boga 
udręczona dusza, obca nie tylko społeczności 
mieszczańskiej, ale w ogóle temu życiu, dusza, 
która cierpiała straszliwie z powodu zła, brzy
doty, kłamstwa i której tęsknota do boskości, 
czystości i piękna dyktowała nieśmiertelne 
utwory. 

Z ul!rNtt!K~ 
r. ·~GtJ .'TA JiK INn,fi\\l,J 
rnr~RNO .. 

Przeło:ty!a 

Wanda JEDLICKA 

Piekło? Wszak jestem od pierwszej młodości wychowany 
w najgłębszej pogardzie dla tego zabobonu! A przecież nie 
mogę pozbyć się myśli, że właśnie ziemia, ziemia jest pie
kłem, ziemia jest więzieniem ustanowionym przez jakiś 

wyższy rozum, w którym ani krokiem nie mogę się ruszyć, 

aby nie skrzywdzić mego otoczenia, a inni podobnie nie mo
gą być szczęś'liwymi bez skrzywdzenia mnie. 

• • • 
Ogień piekielny - to żądza wystąpienia. na zaszczytną wi
downię. Potęgi rozdmuchują tę żądzę i dozwalają potę

pionemu wszysłko osiągnąć, do czego zdąża. Gdy jednak 
znajduje się u upragnionego celu, okazuje się wszystko 
płonnym i bez wartości. Och próżności, pr6żności, próżno

ści... 

(PRZEGLĄD TYGODNIOWY 1898 nr 1-32; 
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Od dawna wydaje mi się, że teatr, podobnie jak 
i sztuka w ogóle, to BIBLIA PAUPERUM, BI
BLIA w obrazach, dla tych, którzy nie umieją 
-czytać. Autor teatralny zaś to świecki kazno
dzieja, rozpowszechniający idee epoki w formie 
popularnej, tak popularnej, że klasa średnia , 
która głównie zapełnia teatry, może bez więk
szego trudu pojąć, o co chodzi. Dlatego teatr był 
zawsze szkołą dla młodzieży, dla osóh na wpół 
wykształconych i dla kobiet, a więc dla ludzi, 
którzy zachowali jeszcze prymitywną zdolność 
łudzenia się i ulegania, to znaczy poddawania 
się iluzji, przyjmowania sugestii autora. 
T-0też wydaje mi się, że w naszych czasach, gdy 
pierwotne, niedoskonałe myślenie, fantazja, ro
zwija się w refleksję, badanie, doświadczenie, 
teatr, podobnie jak i religia, chyli się ku upad-

kowi jako forma wymierająca, do delektowania 
się którą brak nam nieodzownych warunków. 
Za tą hipotezą przemawia kryzys teatralny pa
nujący obecnie w całej Europie, a zwłaszcza 
fakt, że w krajach wysokiej kultury, które w~· 
dały najwięcej myślicieli naszej epoki, a miano· 
wicie w Anglii i w Niemczech, sztuka drama
tyczna - podobnie zresztą jak i większość in
nych sztuk pięknych - jest martwa. 
W innych znów krajach uważano, że można 
stworzyć nowy dramat, wypełniając stare formy 
treścią nowych czasów. Nowe idee jednak nie 
zdążyły się jeszcze tak spopularyzować, aby pu
bliczność mogła zrozumieć, o co chodzi, z dru
giei zaś strony spory polityczne tak rozpaliły 
umysły, że czyste, bezinteresowne odbieranie 
sztuki nie mogło nastąpić tam, gdzie widz na
trafiał na pogl~dy sprzeczne z jego najgłębszy
mi przekonaniami i gdzie oklaskująca lub wy
gwizdująca ·większość narzuca swoje zdanie pu
blicznie, jak to się dzieje właśnie w sali teatral
nej. Krótko mówiąc, nie stworzono jeszcze no
wych form dla nowej treści i młode wino roz
sadza stare butelki. 
W niniejszym dramacie nie próbowałem stwo
rzyć c~egoś nowego, jest to bowiem niemożliwe. 
Chciałem tylko zmodernizować formę stosow
nie do wymagań, które, jak mi się zdaje, ludzie 
współcześni powinni stawiać sztuce dramatycz
nej. W tym celu wybrałem albo raczej dałem 
się porwać motywowi, który, można by powie
dzieć, leży poza politycznymi sporami dzisiej
szej doby, ponieważ problem socjalnego wzno
szenia się czy upadku, wyższych i niższych, lep
szych czy gorszych, mężczyzn i kobiet jest, byl 
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i będzie przedmiotem nieprzemijającego ludz
kiego zainteresowania. 
Biorąc ten motyw· z życia w takiej postaci, jak 
mi go opowiadano przed wielu laty, kiedy zro
bił na mnie silne wrażenie, stwierdziłem, że 
nadaje się do udramatyzowania. W ciąż jeszcze 
bowiem wstrząsa ludźmi obraz zagłady jedno
stki uprzywilejowanej, kiedy w ewolucji naszej 
staniemy się tak oświeceni, że z obojętnością bę
dziemy się przyglądać brutalnemu, cynicznemu 
i bezlitosnemu widowisku, jakie daje nam życie, 
kiedy odłożymy do lamusa niskie, nieodpowie
dzialne funkcje umysłu·, zwane uczuciami, któ
re staną się zbyteczne i szkodliwe, gdy wy
kształcą się nasze organy krytyczne. To, że bo
haterka wzbudza współczucie, wynika wyłącz
nie z naszej słabości, niemożności oparcia się 
uczuciu lęku, iż ·podobny los może spotkać nas 
samych. 
Prostaczków oburzy też pewnie fakt, że moja 
motywacja akcji dramatu nie jest prosta i że 
nie przedstawiam sprawy tylko z jednego punk
tu widzenia. Każde wydarzenie w życiu - i to 
jest odkrycie dość nowe - wywołane zostaje 
zazwyczaj całą serią mniej lub bardziej głęboko 
ukrytych motywów, obserwator wybiera jed
nak w większości wypadków powód, który jest 
dlań najłatwiejszy do zrozumienia lub też taki, 
który przynosi najwięcej chluby jego krytyczne
mu zmysłowi. Oto popełniono samobójstwo. 
Pech w interesach - powie mieszczuch. Nie
szczęśliwa miłość - orzekną kobiety. Choro
ba - zapewniać będzie chory. Zawiedzione na
dziej'e - zawyrokuje życiowy rozbitek. Może 
się jednak zdarzyć, że motyw czynu mieści się 
we wszystkich tych twierdzeniach lub że nie 
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mieści się w żadnym z nich i że zmarły ukrył 
zasa~iczy powód swego postępku, wysuwając 
na pierwszy plan motyw zupełnie inny, który 
mógłby rzucić lepsze światło na jego parnię{ 
Dla wytłumaczenia smutnego losu panny Julii 
podałem bardzo wiele okoliczności: wrodzone 
instynkty jej matki, złe wychowanie dziewczy
ny przez ojca, jej własną naturę i wpływ na
rzec~one~~ na je~ ~laby, zdegenerowały mózg; 
daleJ zas 1 bardzieJ bezpośrednie: nastrój nocy 
świętojańskiej, nieobecność ojca w domu, zaf
mowanie się zwierzętami, podniecaj~cy wpływ 
tańca, mrok nocy, silne erotyczne oddziaływanie 
kwiatów, a w końcu przypadek, który sprowa
dza tych dwoje do ustronnego pokoju, oraz 
agresywność poddnieconego mężczyzny. 
Nie przyjąłem zatem punktu widzenia jedno
stronnie fizjologicznego ani też jednostronnie 
psychologicznego. Nie składałem całej winy tyl
ko na dziedzictwo po matce ani też nie zrzuca
łem jej na samą tylko „nieobyczajność". Nie 
głosi~em wyłącznie morałów! Te ostatnie pozo
stawiłem - wobec braku w sztuce księdza -
kucharce. 
c1i1:.ubię się tą wielością przytoczonych przeze 
mme motywów ludzkiego działania jako zgodną 
z duchem czasu. 
Przedstawiłem moje postacie - charaktery no
woczesne, żyjące w okresie przejściowym, bar
dziej nerwowym i histerycznym niż okres po
przedni - jako bardziej chwiejne i rozdwojo
ne, jako mieszaninę starego i nowego, uważa
jąc za zupełnie prawdopodobne, że nowoczesne 
~dee poprzez gazety i rozmowy dotarły także 
1 do tych warstw społecznych, w których żyje 
służba domowa. · 
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Panna Julia to charakter nowoczesny - nie dla
tego, żeby typ półkobiety nienawidzącej męż
czyzn nie istniał we wszystkich czasach, lecz 
dlatego, że odkryto go obecnie, że się wyraźnie 
zaznaczył i że narobił dużo wrzawy. Półkobieta 
to typ, który wysuwa się dziś na pierwszy plan 
i sprzedaje za władzę, ordery, odznaczenia, dy
plomy, tak jak dawniej za pieniądze -
to przejaw dekadencji. Nie jest to gatu
nek dobry, odporny, ale niestety rozmnaża się 
przekazując swoją marność następnemu pokole
niu. A zwyrodniali mężczyźni jak gdyby nie
świadomie dokonują wyboru wśród nich; rodzą 
więc one znowu osobniki o nieokreślonej płci, 
dla których życie jest męką, ale które na szczę
ście giną bądź z powodu rozdźwięku z rzeczy
wistością, bądź też z powodu niepohamowanego 
wyładowywania tłumionych popędów albo wre
szcie z powodu· zawiedzionych nadziei co do 
możliwości dorównania mężczyźnie. Jest to typ 
tragiczny, dający obraz rozpaczliwej walki prze
ciw naturze, tragiczny jako dziedzictwo roman
tyzmu, trwonione obecnie przez naturalizm, 
który pragnie tylko szczęścia. A do szczęścia 
potrzeba gatunków silnych i dobrych. 
Ale panna Julia jest także przeżytkiem dawnej 
szlachty rycerskiej, która obecnie ustępuje 
miejsca nowej arystokracji nerwów czy móz
gów. Jest ofiarą rozdźwięku wywołanego w ro
dzinie „występkiem" matki, ofiarą błędów epo
ki, okoliczności, swojej własnej niedoskonałej 
natury, co wszystko razem wzięte stanowi odpo
wiednik dawnego losu czy porządku świata. Na
turalista wykreślił winę wraz z Bogiem, ale 
skutków czynu, kary, więzienia czy strachu 
przed nimi nie może pominąć z tej prostej przy-
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czyny, że istnieją one nadal bez względu na to 
d . ' czy on aJe rozgrzeszenie, czy też nie, bowiem 

ludzie pokrzywdzeni nie są tak pobłażliwi, jak 
mogą być - tanim kosztem - ci, którzy nie 
zostali pokrzywdzeni albo też stoją na uboczu. 
Nawet gdyby ojciec z jakichś ważkich powodów 
zrezygnował z kary, córka zemściłaby się na sa
mej sobie, tak jak to robi tutaj, skutkiem wro
dzonego czy odziedziczonego poczucia honoru 
które klasy wyższe otrzymują w spuściźnie -' 
skąd? To szlacheckie h a r a k i r i, nakaz · su
mienia, który każe Japończykowi rozpruć brzuch 
sobie, gdy ktoś inny go obraża, żyje wciąż je
szcze w formie zmodyfikowanej w pojedynku, 
tym ~zlacheckim przywileju. Toteż służący Jean 
może pozostać przy życiu, panna Julia zaś nie 
może żyć bez honoru. To wyższość niewolnika 
nad panem, że brak mu tego groźnego dla życia 
przesądu o honorze. ( ... ) 
Sł_użą,c~ ~ean jest ~wórcą gatunku, u którego 
w1dac JUZ przesłanki dalszego zróżnicowania. To 
syn fornala, który rozwija się na przyszłego pa
na. Ma łatwość uczenia się, dobrze wykształcone 
zmysły (węch, smak, wzrok) i poczucie piękna. 
Wspiął się już poważnie w górę i jest dostatecz
nie silny, by posługiwa~ się inny~i, nie cierpiąc 
z tego powodu. 
Jest on już wyobcowany ze swego środowiska, 
którym gardzi jako stadium przebytym, którego 
się boi i przed którym ucieka, ponieważ ludzie 
znają jego tajemnice, przejrzeli jego zamierze
nia, z ·Zawiścią patrzą na jego wznoszenie się 
i z radością wyczekują na upadek. Stąd jego 
dwoisty, niezdecydowany charakter, wahający 
się między sympatią dla wysoko postawionych 
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i nienawiścią do tych, którzy obecnie są wyzeJ 
od niego. Sam mówi o sobie, że jest arystokra
tą, poznał tajniki dobrego towarzystwa, nabył 
ogłady, ale jest jeszcze zupełnie surowy, umie 
się już ubrać, co jednak wcale nie daje gwa
rancji, że ma czyste ciało. 
Żywi respekt dla panny Julii, ale boi się Kry
styny, która zna jego niebezpieczne tajemnice. 
Jest dostatecznie wyzbyty uczuć, żeby nie do
puścić do tego, by nocne wydarzenia zakłóciły 
jego plany na przyszłość. Z brutalnością niewol
nika i właściwą dla władcy oschłością może pa
trzeć na krew bez jednego drgnienia. Dlatego 
właśnie wychodzi z walki cało i skończy praw
dopodobnie jako właściciel hotelu, a jeśli nawet 
nie zostanie rumuńskim hrabią, to jego syn zda 
maturę i będzie może prokuratorem. 
Ma przewagę nad panną Julią nie tylko dlatego, 
że. pnie się do góry, ale dlatego że jest mężczyz
ną. Seksualnie to on właśnie jest arystokratą 
dzięki swej męskiej sile, lepiej rozwiniętym 
zmysłom i zdolności do inicjatywy. Jego niż
szość polega głównie na przypadkowym środo
wisku społecznym, w którym żyje i które z pew
nością porzuci wraz z liberią służącego. 

Duch niewolnictwa przejawia się u Jeana w ~e
go szacunku dla hrabiego (buty) i w jego zabo
bonnej religijności. Ale hrabiego czci on jako 
człowieka zajmującego stanowisko wyższe, do 
czego i on sam dąży, i ten szacunek pozostanie 
w nim nawet jeszcze wtedy, gdy zdobędzie już 
hrabiowską córkę i zobaczy, jaka pustka kryje 
się za piękną fasadą. 

Nie zdaje mi się, żeby jakaś „ wyższa" miłość 
mogła zrodzić się między dwiema duszami tak 
różnej jakości, i dlatego pannie Julii pozwalam 



wysublimować jej uczucia dla własnej obrony 
czy usprawiedliwienia. Jeanowi zaś pozwalam 
przypuszczać, że taka miłość mogłaby się u nie
go zrodzić, gdyby znajdował się w innych wa
runkach socjalnych. Uważam, że z miłością jest 
chyba tak jak z hiacyntami, które muszą do
brze zapuścić korzenie w ziemię, z a n i m wy
strzelają bujnym kwiatem. Tutaj roślina rośnie 
szybko w górę i jednocześnie rozw1Ja się 
w kwiat i nasienie, dlatego też ginie tak szybko. 

Z DZltHłfl~A 
AIJ<l\JJTA JTKIHDM.KQA 

INrr.KNO 

Przekład z języka szwedzktego 
Zygmunt ŁAANOWSKI 

Przez kilka godzin rcnmawlallśmy z moim przyjacielem 
-0 prawdziwej teraźniejszości. Przyjaciel opowiadał ml nad
zwYczajne rzeczy, które się tu I ówdzie wydarzały. W końcu 
rozpatrYWał usposobienie współczesnej młodzieży, która 
oczekuje czegoś nowego... Żąda ·ponownego zbliżenia do 
świata niewidzialnego. Minął czas wielkiej owocodajnej epo
ki naturalistycznej. Nie można Jej niczego zarzucić, niczego 
żałować, gdyż było wolą potęg, abyśmy tę epokę przebyli. 
Była ło epoka doświadczalna, której neg&tywne rezultaty 
udowodniły próżność pewnych, wystawionych na próbę 
teorii. 

• • • 
I gdy moje życie tak dalej dokładnie przepatrywałem, to 
iycfe~ które miotało mną, jak trąby powietrzne skazańcami 
w piekle dantejskim i gdy doszedłem do wniosku, iż życie 
moje nie ma żadnego innego celu, Jak tylko poniżyć mnie 
i obrzucić biotem, postanowiłem stanąć dobrowolnie przed 
mymi katami I rozpocząć własne tortury. Postanowiłem wfeiic 
:życie wśród trudu f śmiertelne&'O strachu ... 

(PRZEGLĄD TYGODNIOWY 1898 nr lr--42) 
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SARMACI 

WIELBIĄ NAPOLEONA 

Nareszcie artyści dramatyczni księ
stwa warszawskiego, pod dyrekcją 
JP. Bogusławskiego od kilku dni tu
taj przybyli, grali d. 14 b. m. operę: 
„Króla Golkondy'', w której okaza
ła się dekoracja z popiersiem Napo
leona W., a za jej okazaniem tysią
czne okrzyki: Niech żyje cesarz! na
pełniły całą salę, poczem śpiewano 
następujące pieśni: 

Swięło wielkiego lmlenla 
Dzisiaj obchodzi pół świata, 
Sto ludów głosi wielbienia, 
Lecz najżyczliwiej Sarmata. 
Bóg na nas spojrzał łaskawie, 
Droga nadzieja spełniona, 
Gdyśmy konall prawie 
Zyjem - przez Napoleona. 

Publiczność żądała powtórzenia 
każdej Z ' tych pieśni, a po zapadnię
ciu zasłony autor ich J. P. Dmu
szewski został przywołanym. 

G A ZETA KRAKOWSKA nr 85 Z 20. VIII. 1809 

FLECIK 

P ANA SZYKANEDERA 

DZIS W NIEDZIELĘ, TO JEST DNIA 18 
SIERPNIA 1822 ROKU, OBECNA TU KOM
PANIA ARTYSTÓW DRAMATYCZNYCH 
NIEMIECKICH JANA URBANY, BĘDZIE 

MIAŁA ZASZCZVT DAC W TEATRZE 
NARODOWYM PRZEDOSTATNI RAZ 
WIELKĄ OPERĘ W 2-CH AKTACH EMA
NUELA SZYKANEDERA, Z MUZYKĄ 

PRZEZ AMAD. MOZART, POD . NAZWIS
KIEM: FLECIK CZARODZIEJSKI." 

GAZET A KR A K OWSKA nr 66 z 18. VIII. 1822 

ZŁUDZENIE 

BEZ GRANIC 

Pll"!Zedwczora,jszy dramat ;p. Victora Hugo 
p. n. „Ruy Blais" ~ł teaitr widzami aż 
do natło9 . Publi01l00Ść oo początku do !koń
ca olclaiskami uwieńozyła grę artystów. PP. 
.K!rólilrows'.kli, Chomiński, i Richter w cią.głem 
tnzyma1.i wszy~ch zajęciu. Jeden z widzów 
paa:it.el'lu do tego stapnda dał się podchwycić 

prawdziwą grą p . Ricll.tera, który pr.z.edsita
wiał zailmmien.iałego zbrodnia.ma D. Salustia 
de BaZt81Il, że w tm.iesieniru kirzy-knął na cały 
głos : „A cóż to za ruiegoddwiec!" Powszech
n y dopiero śmiech wyprowa<l~ł go z ułu

dzeni.a... Dopytywano się o tłumacza, ale 
szrtmka bezimiem.nie aiadesłainą została. Prze
kład jest dowolny; - widać z nieco odmien
n ego planu, że dąimością byle tłwnacza skró
cić zbyteczną jej rozciągłość i usunąć zbyt 
rażące ob:ra.zy. 

G AZETA KRAKOWSKA, nr 77 z 5. IV. 11141 

JtIĘCEJ ŚłHATŁA 

D. 9 czerwca (1847) w czasie pierwszej 
wystawy „Synów Hajmona" (tudzież cztery 
razy później) lampy zaczęły gasnąć, a oliwa 
z ogromnego pająka kapać na suknie, ka
pelusze I chustki pań siedzących w ławkach. 
Ciemności uleraly salę, musiano 1pułclć pa
Jllk, i po wyproszeniu kobiet s parterowych 
siedzeń, lampiarze dolewali oliwę. Poplamio
nych ubiorów nikt nie wynagrodził. 

K . Estreic her, TEATRA w POLSCE, t . 2, s. 200 

CZEGO WYMAGANO 

OD DYREKTORA TEATRU 

Pierwszym zadaniem każdego przed
siębior~y jest zgłębić wszystkie środki 
posługujące mu do zadowolenia publi
czności, a tym samym zapewnienia so
bie wynagrodzenia poniesionych kosz
tów i pracy." Wszystkie one działają na 
nasze zmysły, a przez nie mniej więcej 
wprost, mniej więcej silnie, na du
szę - takiemi są: oświetlenie, muzyka, 
dobre przedstawier ;e · dobrych sztuk, 
najczęściej razem działające i wspólnie 
się wspierające. Wszystkie - aby mo
gły być wprowadzone w . czynność -
wymagają od przedsiębiorstwa: fun
duszu materialnego, którego źródłem 
kapitał zakładowy, i · wpływy powolne 
kasowe, - i zdolności umysłowych -
a zdolności tak licznych i tak wysokie
go rzędu, jakich zaiste żadne inne 
przedsiębiorstwo nie wymaga. Do naj
ważniejszych oprócz znajomosc1 
literatury tak swojej własnej jak za
granicznej - policzyć jednak należy: 
dobry smak a nawet wykwintny w 
urządzeniu, wystawie, - dóbr sztuk, 
dobór artystów, kształcenie wchodzą
cych i dopilnowanie tego wszystkiego, 
co do dobrego wykonania należy; takt 
w obchodzeniu się z tak licznym i tak 
rozmaitego charakteru i usposobienia 
personelem, czynność nadzwyczajna w 
załatwieniu tylu i tak rozmaitych 
spraw codziennych, a nade wszystko -
dar ujęcia sobie i zjednania przychyl
ności publiczności, przebaczającej nie
raz niedostatki i błędy przez sam sza
cunek i poważanie osoby przedsiębior
cy. Może on wprawdzie i zmuszonym 
jest nawet w niektórych rzeczach -
prócz ostatniej - wyręczyć się drugi
mi, - ale któż nie wie, że zwierzchnik 
posiadać musi sam jeden i to w wyż
szym stopniu te wszystkie przymioty, 
które wszyscy wyręczający go po 
szczególe wzięci posiadają. 

N . E kie lski , Kilka słów o teatrze, 
Krakó w 1885, s . 7-8 

BYŁY DYREKTOR 

O KRAKOWSKIEJ PUBLICZNOŚCI 

A co także pozostało niezmiennym, 
oto prawdziwie humorystyczny sto
sunek tutejszej publiczności do te-

atru. Jak przedtem, tak i teraz pu
bliczność ta w słowach wybredna 
i kapryśna, kłótliwa i plotkarska 
jak stara dewotka, w czynach po
tulna jak baranek ostrzyżony, uczę
szcza do teatru nie jak dyletant za
miłowany w sztuce, ale jak emeryt, 
który chce zabić czas, a rozłożył so
bie na cały rok fundusze. Więcej od 
niego wyciągnąć, jak to, co prze
znaczył na teatr, a chcąc być spra
wiedliwym, jak to, na co go stać -
niepodobna, ale nie dogadzając mu, 
można i tego nie wyciągnąć. Stąd 
to pochodzi, że dla publiczności -
emeryta każdy powód jest dobrym, 
aby nie uczęszczać do teatru więcej 
jak zwykle, więcej jak to sobie po
stanowił; pogoda na wiosnę, słota 

w jesieni, gorąco w lecie, IJl..rozy w 
zimie; zbyt lekki repertuar i zbyt 
poważny, zgorszenie dla panien, 
a tragedia dla starszych, którzy i tak 
dość już mają w domu dramatów, 
a w teatrze chcieliby się pośmiać! 

Te przyczyny i powody niebywania 
w teatrze niezależnie od sceny, są 

tu niezliczone i stanowią niewyczer
paną kopalnię dla satyryka i obser
w atora, z której nier az w d-1g 1 tych 
kronik czerpać będziemy. 

s . Koźmian, TEATR, t . 2, s . 208-209 

W SPRAWIE GOŚCINNYCH 

WYSTĘPÓW 

Gdyby dyrekcja kosztem swoim na goś
cinne role zamawiała najcelnięjszych 

aktorów, zawsze odnosiłaby zyski, 
a tym sposobem stawiała wzory począt
kującym artystom. Nie nudziłaby się 

publiczność jednostajnością i opatrzo
nym graniem. Jest to zasługą wszelkich 
dyrekcji, gdy dopuszczają artystów ob
cych każdego czasu do występów goś
cinnych. Tym tylko sposobem publicz
ność zdoła ocenić istotną wartość swo
ich miejscowych artystów, porównując 
ich grę z artystami napływowymi. Tym 
tylko sposobem publiczność doznaje 
przerwy w jednostajności gry zawsze 
tychże samych artystów, których głos 

i ruchy już zna na pamięć. Tym tylko 
sposobem artyści jedni od drugich uczą 
się, że się tak wyrażę, fortelów efektu 
scenicznego, i szlachetnie emulują po
między sobą. Jednostajność koleżeń

stwa wywołuje wprawdzie harmonię 

jednolitej gry, ale też wywołuje jedno
stajność gry rzemieślniczej. 

K. E streicher, TEATR A w POLSCE, t . 2, 
s. llMl--191 
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