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Spróbujmy streścić „Czekając na Godota". Vla
dimir i Estragon schodzą się pod samotnym 
drzewem. Czekają na Godota: narzekają, opo
wiadają pobożne albo sprośne historyjki, bory
kają się z butami, spodniami, melonikiem. 
Przyjmują Pozza i Lucky'ego. Wreszcie wieczo
rem dowiadują się od Chłopca, że Godot przyj
dzie jutro... Można tak streścić zarówno całą 
sztukę, jak pierwszy albo drugi akt z osobna. 
Dopiero bliższe wejrzenie odsłania rozmce. 
Ważne? Nieważne? Nie wiadomo. W butach 
chodzi najpierw Vladimir, potem Estragon. 
Drzewo wpierw bezlistne, rozkwitło, co praw
da nędznie. Mniej w drugiej części roztrząsań 
ewangelicznych. Pozzo, który prowadził Lu
cky'ego oślepł. A bełkotliwy Lucky oniemiał... 
I tak dalej, aż do najdrobniejszych szczegółów. 
Wszystko poprzestawiane, ale po co? Tak więc 
zrąb zdarzeń jest zawsze tożsamy. Zmienia się 
tylko to, co mniej istotne. Słowa, gesty, posta
cie zamieniają się miejscami lub powtarzają 
ułomnie, niezdarnie. Czas dany jest człowieko
wi w doświadczeniu rozkładu: tylko dlatego, że 
obecnie czuje się „gorzej", gotów jest przyjąć, 
że przeszłość istniała naprawdę. 

Jest u Becketta pragnienie redukcji czasu, unie
ruchomienia wydarzeń. W „Czekając na Godo
ta" czas - chociaż przeklęty - istnieje jesz
cze po prostu dlatego, że otwiera się na przy-



szłość, choćby zawodną. Czas ma kierunek, tym 
kierunkiem jest Godot. Zdarzenia powtarzają 
się wprawdzie natrętnie i powtarzać będą chy
ba nieskończenie, ale szeregują się i ustawiają 
względem Zdarzenia, które przerośnie wszystkie 
pozostałe, jeżeli nastąpi: wzgh;dem przyjścia 
Godota. Póki nadziei, póty czasu. A jeśli Godot 
nie przyjdzie, podporządkował sobie czas ... Ty
le więc czasu, ile czekania. 
W teatrze Becketta czas zmierza do bezczasu, 
ciało do rozkładu, działanie do nieruchomo
ści - .- mówienie do milczenia - słowem, ist
nienie do nieistnienia. Powiedzieć o człowieku 
najważniejsze to wypowiedzieć jego stosunek 
do śmierci. Wokół tej - i tylko tej - oczywi
stości pracuje wyobraźnia pisarza. Jest to 
więc - na pierwszy rzut oka - teatr pracowi
cie i jednolicie tragiczny. 

Co jest jednak u Becketta tragiczne? Czy zda
rzenia? Na pewno nie. Zdarzenia nie niosą żad
nej wartości, której zagłada byłaby przyczyną 
trwogi i wezwaniem do oczyszczenia. Co wię
cej, zdarzenia nie są nigdy szczególne, osobli
we: wszystko o czym mówi pisarz, przytrafić 
się musi - w tej czy podobnej postaci - wszy
stkim od początku do końca świata. Te
atr Becketta obywa się bez jakiejkol
wiek nadzwyczajności... „ Tragedia - pisał 
przed czterdziestu laty i nie ma zapewne kry
tyka, który by sławnego zdania nie przyto
czył - nie opiera się o odpowiedzialność czło
wieka. Tragedia opowiada o ekspiacji. Ale nie 
o byle jakiej ekspiacji, spowodowanej narusze
niem nędznego kodeksu, ułożonego przez loka
jów dla szaleńców. Bohater tragiczny musi od
cierpieć grzech pierworodny, grzech pierworod
ny własny i swoich socii maiorum (towarzyszy 
nieszczęścia): grzech narodzin". 

u 
Tym samym wraca Beckett do prastarego poję
cia tragedii. U Greków los jest równie bezoso
bowy co u Becketta. Antyczny boh&ter pokutu
je za winy, których bądź nie popełnił świadomie 
(Edypa rozgrzeszyłby w końcu sędzia i ksiądz), 
bądź popełnił je na rozkaz bogów (Orestes nie 
może nie słuchać rodowego prawa, które odbija 
porządek świata). Ale tragiczność Becketta jest 
bardziej jeszcze ogólnikowa. Jego postacie nie 
popełniły żadnego niezwykłego czynu, ani 
zdrożnego jak Makbet, ani szlachetnego jak 
Antygona. Na dobrą sprawę nie popełniły żad
nego czynu godnego uwagi. Nie mają sobie do 
wyrzucenia więcej niż którykolwiek z widzów: 
zapewne nawet mniej. Nie naruszyły żadnego 
kodeksu („ułożonego przez lokajów dla szaleń
ców"), nie kwestionują - chyba bezsilnym szy: 
derstwem - żadnych społecznych reguł. Racze] 
już marzą o przystosowaniu„. To co moralne, 
i to co społeczne, nie może więc być tragiczne. 
Po prostu dlatego, że jest różne i zmienne. I na
wet nie śmierć - konieczność śmierci, budzi 
tragiczną · zgrozę. Nikt przecie u Becketta nie 
umiera ... Cokolwiek się powie o cnocie samo
bójstwa - a Beckett zbyt mądry, aby je wy
chwalać - człowiek pragnie przedłużać swe 
istnienie, jak tylko możliwe. I ma zapewne 
słuszność, bo niczym innym nie rozporządza. 
Ale to właśnie jest tragiczne, ponieważ istnie
nie nie niesie żadnego usprawiedliwienia będąc 
nieustanną utratą i nieustannym pomniejsze
niem. Tragedia nie jest więc sposobem umiera
nia, ale sposobem istnienia człowieka. Objawia 
się w najzwyklejszej codzienności, otula ciało 
.iak powietrze. 
Takiego przeświadczenia nie llWaża sie nawet 
za oryginalne. Sprowadzony do formuł, świato
pogląd pisarza nie uderza bynajmniej niezwy-



kłością. Także sam Beckett nie podaje się za 
myśliciela czy nauczyciela. „Za każdym razem, 
kiedy ludzie chcą, aby słowa wyrażały coś in
nego niż słowa - powiada - szeregują się one 
tak, aby sobie nawzajem przeczyć. I zapewne to 
właśnie nadaje urok życiu." Dzieło Becketta -
zauważa słusznie Janvier - „nie pragnie wpły
wu ani pot.ęgi. Oświadcza raczej, że jest samot
ne i nieszczęśliwe, osobne i właściwie zadowolo
ne. Jest tylko głosem, który mówi po to, aby 
siebie samego usłyszeć." Słowo nie potrzebuje 
alibi pożytku, wsparcia moralności albo gwa
rancji filozofii. Jest tylko ekspresją człowieka 
i urokiem rzuconym na bliźniego. I chociaż so
bie na pewno nie wystarcza, nie widzi, do ko
go by się i do czego mogło jeszcze odwołać. 
„Wszystko jest winą, nie wiadomo dlaczego, 
nie wiadomo czego, nie wiadomo wobec ko
go" - mówi Beckett. 

(S. BECKETT, TEATR, Poslowte, Fragmenty) 

SAMUEL 

BECKETT 
.1NTONJ LIBHRA 

Beckett jest, według mnie, przede wszystkim wiel
kim poetą, i to nie tylko dlatego, że pisał również 
'"''iersze, jest poetą w najgłębszym pojęciu tego sło
wa, a więc kimś, kto odkrywa nowe sceny i treści 

dopiero poprzez drążenie i przekształcanie języka: 

kto rzeźbi przede wszy tkim w obrazie i słowie. 

Jego pierwszym językiem jest, jak wiadomo, angiel
ski. W języku tym napisał swe pierw ze utwory ese
je o Pruście i „Finnegans Wake" Joyce'a, pierwsze 
poematy, opowiadania (wyrosłe z ducha „Boskiej 
komedii") i dwie pierwsze powieści - „Murphy" 
i „Watt". Ale angielski przestał mu wkrótce wystar
czać. Jak zwierzył się później w jednym z nielicz
nych wywiadów, jakich w swym życiu udzielił, je
go g.łówną pasją było tudiowanie języków obcych. 
W Trynity College w rodzinnym Dublinie studiował 
filologię romańską i włoską, uczył ię ponadto ła

ciny i greki, a samodzielnie poznawał niemiecki. 
Dzieła należące do wielkiej literatury 'wiatowej za
wsze starał się czytać w oryginałach. Descartesa 
czytał po francusku i po łacinie. Dantego i Vico po 
łacinie i włosku, a Kanta i Schopenhauera po nie
miecku. Od roku 1928 kiedy w Paryżu poznał Joy
ce'a i stał się jego osobistym sekretarzem, jego zwią
zek z Francją, a więc i z językiem francuskim sta
wał się coraz ilniejszy. Wreszcie w roku 1939 osie
dlił ię tam na stałe, motywując swą decyzję słynną 
już dziś deklaracją: „Wolę Francję w czasie wojny, 
niż Irlandię w czasie pokoju". W tym momencie nie 





przestał jednak pisać jeszcze po angielsku. Zmiana 
ta nastąpiła dopiero w roku I 945. 

Beckett uznał, że język ojczysty w swoisty sposób 
„demoralizuje": łatwo poddając się najprzeróżniej

szym zabiegom, kusząc uprml-ianiem wirtuozerii 
i poszukiwaniem złudnego piękna odwraca uwagę od 
istoty rzeczy, którą chce się wyrazić, i zamąca w 
ten sposób iasność kreowanego obrazu. Tymczasem 
język przybrany zmusza do maksymalnej precyzji, 
kondensacji i oszczędności słowa. W języku przy
branym nie słyszy się wielorakich, zdradliwych po
kus, toteż łatwiej skoncentrować się na samej idei. 
Pierwsze utwory, jakie napisał po francusku, to 
cztery krótkie nowele. Trzy z nich wydał od razu, 
z wydaniem czwartej zwlekał aż do roku I 970 -
jej tytuł brzmi „Pierwsza miłość". Potem następują 
najintensywniejsze lata pracy w życiu Becketta. Pi
sze on swoją wielka trylogię - „Molly", ,,Malone 
umiera", „Nienazywalne" - oraz „Czekając na Go
dota", dramat, który przyniesie mu nareszcie zasłu
żoną sławę. Nie od razu zresztą. Od napisania sztuki 
do jej pierwszego wystawienia w małym teatrzyku 
Babyfon w Paryżu w reżyserii Rogera Blina upły
nęło pięć lat. Odtąd zaczyna się pasmo sukcesów. 
„Godot" objeżdża świat, proza zaczyna być tłuma

ezona na różne języki, a pisarz okrzyknięty zostaje 
za czołowego przedstawiciela teatralnej awangardy 
i jednego z twórców tzw. Teatru Absurdu. Jak moż
na teraz z perspektywy dwudziestu lat stwierdzić, 
klasyfikacja ta była dość pochopna i wyrażała ra
czej panującą wówczas modę niż istotnie odzwier
ciedlała charakter i swoistość jego twórczości. W 
gruncie rzeczy z egzystencjalizmem, który stanowił 
filozoficzną bazę dla Teatru Absurdu, nie miał Bec
kett i dotąd nie ma nic wspólnego. To tylko mino
rowy ton jego dzieł - też zresztą dosyć powierz
chownie na ogół odbierany - sprawił, że włączo

no go do tego dominującego podówczas nurtu. Jedy-

,.. 

nie paru krytyków oparło się tej fali od razu orien
t ując się, że świat i filozofia Becketta to zjawisko 
całkiem samodzielne, odrębne i niezależne od jakich
kolwiek prądów, a jeśli jednak do czegoś podobne 
czy z czymś porównyi.valne to dopiero z tradycją 

grecką, z grecką tragedią, zwłaszcza w wydaniu 
Ajschylosowym. 

Po sukcesie i wpłynięciu na ·zerokie wody świato
wego rozgłosu, Beckett nie zmienia a stylu życia 
(skromność granicząca z ubóstwem), ani charakteru 
swe~o pisarstwa. Pdeciwnie, sukces dopinguje go 
jakby do jeszcze większej dyscypliny i wierności 
wobec poszukiwań. Kontynuuje je z niesamowitą 
wprost konsekwencją tak jakby od początku praco
wał z jakimś dalekosiężnym planem, jakby od po
czątku wiedział dokąd zmierza i po co. „Teksty po 
nic" - kolejna proza po „Nienazywalnym" - dalej 
penetruje i jeszcze głębiej, zjawisko rozpadu świado
mości, poszukującej swych granic, usiłującej uchwy
cić własną tożsamość, schodzącej na samo dno ludz
kiej podmiotowości. „Końcówka" - kolejny dra
mat - jest swoistym ciągiem dalszym „Godota". Tu
taj nie ma już nawet oczekiwania, rzeczy charakte
rystycznej dla klimatu i filozofii „Godota", tutaj jest 
już samo monotonne trwanie, bez złudzeń i urojeń, 
bez czasu i przestrzeni. 

Dalszy rozwój przynosi pewną innowację. Jest nią 
powrót do języka angielskiego, zresztą tylko w dra
macie. Po „Godocie" i „Końcówce", które zostały 

napisane po francusku, wszystkie następne sztuki 
pisze Beckett po angielsku. Ma to oczywiście swoje 
uzasadnienie artystyczne: wiąże się ze zmianą punk
tu widzenia pisarza, jakby ze zmianą poznawczej 
perspektywy. „Godot" i „Końcówka" to były wiel
kie alegorie, posługiwały się symbolem, parabolą, 

abstrakcją, ich postacie i sytuacje miały charakter 
archet;v pów, to były wielkie figury pewnych idei 
i pojęć. Człowiek oglądany był tam „z góry", jakby 



przez pryzmat ponadludzkiego widzenia. Toteż i ję

zyk, który budował te wizje, był „wewnętrzny" -
drugi, obcy, przybrany. 

Wszystkie następne sztuki od „O tatniej taśmy 

Krappa" począwszy, poprzez „Radosne dni", „Kome
dię", „Słuchaj, Joe", aż do ostatniego, niesamowite
go „Nie ja" pokazują człowieka „od dołu", a więc 
z jego punktu widzenia, od strony jego własn;ych 
oczu. Drama te nie mają już charakteru filozo
ficzńych misteriów, są o wiele bardziej „realistycz
ne", występują w nich już nie koturnowe figury, 
.mieniące się wieloznacznymi sensami, imitującymi 

jakieś ogólne idee, lecz prawdziwe, pełnokrwiste po
staci, smutne i śmieszne po ludzku, cierpiące i za
mierające w najbliższym sobie, najbardziej osobi
stym - a więc angielskim! - języku. Do prozy po
wraca Beckett w roku 1960, pisząc powieść „.J ak 
jest", rzecz, którą można by uznać za rodzaj epilogu 
całego, narosłego dotychczas cyklu powieściowego 

„.Jak jest", pozbawione już zupełnie interpunkcji 
oraz tradycyjnej składni, tanowi świadectwo doko
nania się pewnego procesu: forma narracyjna, jaką 
posługiwał się dotychczas i jaką konsekwentnie roz
wijał w określonym kierunku doszła do swego kre
su - rozpadła się stwarzając rumowisko dwu- trzy-
łownych wyrażeń-sygnałów, komunikatów i obra

zów, zmieszanych z sobą i płynących jednym wiel
kim strumieniem. „Jak jest" to monolog wewnętrz
ny doprow·adzony do ostatecznych konsekwencji, to 
jego ukoronowanie, wyczerpanie i zniszczenie. Dalej 
tą drog~) iść już nic sposób. Toteż Beckett znów od
chodzi od prozy na jakiś czas od prozy. Zwraca się 
tymczasem ku słuchowiskom radiowym, gatunkowi, 
który zawsze był mu bliski, i tworzy kilka pięk

nych, poetyckich utworów na ludzki głos i muzykę. 
Jednocześnie dojrzewa wewnętrznie do stworzenia 
nowego typu wypowiedzi narracyjnej. Okaże się nic1 
nO\\'Y rodzaj prozy poetyckiej, która po kilku wstęp-

nych próbach, takich jak „ Widzieć się" czy „Do
syć", uformuje się wreszcie w cykl czterech krót
kich tekstó'"• niby - z kolei - „małej teatr ogii" . 
Teksty te, a chodzi tu o „Wyobraźni~ martwą wy
obraźcie sobie", „Wyludniacza", „Dzyń" i „Bez" , 
łączy wspólna zasada stylistyczna, wspólne tworzy
wo literackie oraz ogólna idea. Ich wspólnym ele
mentem (jakby wspólnym mianownikiem) jest ma
lt-ńka ludzka sylwetka, zwana po prostu „ciałem" 

lub , ;małym ciałem", która w zależności od pozycji, 
w jakiej zostaje ustawiona i otoczenia, " jakim się 
znajduje, odgrywa inną rolę. Role te jednak to nic 
żadne typy ludzkie ani tzw. charaktery. Są to znów 
role bytów abstrakcyjnych, pewnych idei. Odpowia
dają one podstawowym naszym pytaniom i mitom 
na temat początku ludzkości, jej ewolucji i historii, 
jej życia wcielonego i wreszcie utajonego. 

„Wyobraźnia martwa" odpowiada mitowi o prapo
czątku, jest nową wersją legendy o raju, o Adamie 
i Ewie. „Wyludniacz" wyobraża z kolei dzieje ga
tunku, w parabolicznej wizji próbuje uchwycić 

i wyrazić podstawowy mechanizm ewolucji: pokazu
jt-, czym w istocie jest ludzka historia. „Dzy~" -
to znowu model życia poszczególnej jednostki ro
dzaj „antropologicznego portretu". Wreszcie „Bez" -
o niesamowitej, matematycznej konstrukcji (o któ
rej można by napisać osobne studium) - stanówi 
wizję świata poza ludzkim istnieniem; jest to model 
życia . utajonego, które zawarte jest w tym, co jest, 
a więc w kosmosie jako pewnej niepodzielnej cało
ści. Nad tym krótkim utworem, składającym się za
ledwie z 60 zdań (powtórzonych dwukrotnie, za każ
dym razem w innej kolejności) pracował Bect..ett 
prawie trzy lata, a ogłosił go drukiem w listop;dzie 
1969, czyli tuż po tym, gdy Szwedzka Akademia Li
teratury przyznała mu Nagrodę Nobla. Zabrzmiało 
to wówczas jak odpowiedź na słowa z pamiętnego 
werdyktu: „Jego poetycka twórczość wznosi się nac! 



jałową ziemią zagłady jak prośba o miłosierdzie dla 
całej ludzkości ... " Gdyż „Bez" woją śpiewno-Iitanij
ną formą przypomina właśnie modlitwę, a swą wi
zyjną treścią stanowi wyznanie wiary. Przedmio
tem tej wiary są - najogólniej rzecz ujmując -
wiecznie powtarzające . ię cykle przemian, które 
prędzej czy później mu zą znów doprowadzić do y
tuacji, kiedy istota ludzka - ten cierń tkwiący w 
sercu wszechświata - znowu ożyje (jakby obudzi 
się z letargu nieistnienia) i znów rozegra swe gro
teskowo- <mieszne, bolesne i błogo ławione miste
rium. 

(Z artykulu: BECKETT SU:DEMDZCl':SIĘCIOISTN!. 1976) 
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KOŹMIAN 
O AKTORACH KRAKOWSKICH 

Najwyższą jednak zaletą Ekerowej była na
turalność i prawda, te dwie zalety, którymi 
odznacza s ię szkoła krakowska od objęcia 
dyr ekcji przez h r . Skorupkę. Należała ona 
do owego grona tutejszych artystów, które 
pod względem prawdy i naturalności, tak 
zbawienny, tak radyk alny wywarło wpływ 
na grę dramatyczną w teatrach polskich. 
Kiedyś w historii teatru w Polsce gron o t o 
właśnie dlatego zajmie odrębne a nie mało 
znaczące miejsce, a jedną z jego O!.!:dób była 
Ekerowa. Ktokolwiek pamięta, jaka niezno
śna afektacja, jaka przesada w wymowie 
i gestach panowała niedawno jeszcze na na
szych scenach, jak t a afektacja i przesada 
uchodziły za coś dystyngowanego, nadzwy
czajnego, jak się na nie sadzono, ten przy
znać będzie musiał nie małą zasługę owemu 
gronu artystów krakowskich, którzy z tymi 
wadami uchodzącymi tak dł1igo za przymio
ty stanowczo zerwali i dali początek jedynie 
pięknej grze, bo grze naturalnej i prawdzi
wej. Nie raz podnoszono to i dziwiono się 
jak prędko kształcą się i wyrabiają artyści 
na scenie krakowskiej; w iemy, że zasługa to 
kierownictwa, ale niewątpliwie jest to tak
że skutkiem ocierania się i grania wspólnie 
z kilkoma wybornymi artystami, którzy sta
nowili i stanowią podstawę tutejszego tea
tru. 

S . KOŻMIAN, 
Ekerowa (WSP011?-11ienie) 
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NATURA, SZTUKA 
I SZTUCZNOŚĆ 

I 
i ---------------m I 

Pan Ładnow•ki P"•jmuj• •ię rolą, ponvany I 
gwałtowniejszym uczuciem jest w stanie za- ' 
pomnieć się; pani Nowakowska nigdy się nie 1. 

zapomina. W najwyższych regionach uczu
cia nie zapomni o poprawieniu sobie fał
dów sukni, loków itd. I pierwsza i druga gra 
jest wadą, niedostatkiem na scenie. W grze 
pana Ładnowskiego jest prawda uczucia -
w grze pani Nowakowskiej jest usiłowanie 
oddania piękna uczucia - są to więc dwa 
rozszczepione tony które dopiero w całości 
tworzą harmonię. Nic przeczymy, że boleść 
w życiu osobistym objawia się tak jak ją 
p. Ładnowski przedstawia - ależ bo powód 
tej boleści jest rzeczywisty, dla tego widz 
nie śmie szyderczo krytykować brzydkiego 
grymasu ust syna płaczącego nad grobem 
ojca, ale ma prawo nie widzieć tego nieeste
tycznego skrzywienia tam, gdzie p. Ładnow
ski płacze nad aktorką, która po zapadnię
ciu kurtyny zmartwychwstanie niezawodnie. 
Artysta oddając rozpacz, powinien miarko
wać jednakże ruchy rąk o tyle, aby nimi nie 
pomierzwił sobie hiszpańskiej bródki, w spo
sób przypominający karykatury Kostrzew
skiego. To zapomnienie jest po części zaletą 
artysty, a raczej będzie nią wtedy, gdy ar
tysta na usługi gorącego zapału odda ruchy 
wystudiowane i wykończone już estetycz
nie. - Pani Nowakowskiej musielibyśmy 
znów radzić więcej uczucia, mniej pozy. Mó
wimy tu o uczuciu na scenie, którego się 

nie nabywa, ale którego można się wyuczyć. 
Uwaga nasza ściąga się bezpośrednio do roli 
Katarzyny*), która jest samym uczuciem w 
kobiecych formach - to uczucie winno obja
wiać się w całej potędze, porwać artystkę, 
jeżeli gra jej ma porwać widzów. Weźmy np. 
scenę pożegnania z Rudolfem, w której ko
chankowie kilkakrotnie rzucają się sobie w 
ramiona i wracają do siebie. Ileż komediopi
sarzy zużytkowało tę scenę na wywołanie 
nią komicznych efektów? Jakąż więc potę-
gą uczucia trzeba zatrzeć to wrażenie; ileż 
potrzeba siły, aby publiczność zapomniała, 
że tak mały jest przedział między szczytn o-

•) w dr amacie V. Hugo „Angelo Malipieri" 

'I„ EA 'I„ BA_ L N I'.. 

ścią 1 sm1esznosc1ą tej chwili? Była to naj
świetniejsza scena w grze pani Nowakow
skiej. Przedśmiertna trwoga i gorąca miłość 
jaką wlał autor w tę scenę, roztopiły chłod
ną pozę i kazały artystce zapomnieć o lokach 
i sukni. Ale też była to prawie jedyna chwi
la w grze p. Nowakowskiej. Nie chcemy 
ubliżać tym jej talentowi, ale radzibyśmy 
widzieć go we właściwszych mu rolach, -
a jeżeli gr a pani Nowakowskiej w r oli Ka
tar zyny nic zupełnie nas zadawalała, to de
klamacji jej jak i pana Ładnowskiego mu
sieliśmy przyklasnąć. 

KALINA. nr 25 z 25 I X 1869 

KRAKOWIAGY I GÓi.ALE, 
CZYLI O NOST ALGll.„ 

Nikt nie twierdzi, aby to miało być ar
cydzieło dramatyczne, albo utwór ge
niuszu, któremu wieki nie odejmują 
świeżości, lecz właśnie jako skromny 
obrazek tym więcej zadziwia, że przez 
lat tyle, przez dwa pokolenia na sce
nie słuchany, dotąd się nie zestarzał 
i witamy go zawsze z równym uczu
ciem, z oklaskami. (.„) Dla nas może 
ta sztuczka będzie miała niezadługo 
podwójną wartość, może się stanie 
obrazem historycznym, podwójnym 
pomnikiem teatru i życia, może ona 
tytko śwtecić am jeszcze będzie -ja-
s krawym świadectwem tej rześkości 
i dziarskości Krakusa, które poszły w 
przysłowie, ale podobno i przeszły z 
przysłowiem. Może niezadługo będzie 
już t ylko zabytkiem minionej epoki w 
życiu tego ludu, epoki zapewne bied
niejsze j i bardziej obciążonej pracą, ale 
niezaprzeczenie jaśniejącej wesołością 
i pełnęj życia, które objawiało się ,. 
wszędzie: czy w dziarskim, posuwistym 
tańcu, czy w jaskrawym kolorze czap
ki i stroju, czy w brzęku podkówek I 
i pasa, czy wreszcie w tej ochoczej, 
dowcipnej piosence, która nie wyjdzie I 
z duszy, jeżeli ta straciła .§wieżość 
i prostotę. I 

Dzisiejsze przedstawienie zadowoliło 1· 

publiczność: uważaliśmy, że z ról 
swych wywiązywali się dobrze ci na- I 
wet aktorowie, którzy w innych sztu
kach nie zawsze .umieją w miarę utra
.fić, i nic dziwnego bo im tam może I 
brakuje wzoru, a tu każdy z nich je
śli nie miał przed oczyma, to przynaj-

1
. 

mnie] przypomniał sobie widziane 
dawniej obrazy. 

CZAS n r 264 z 17 XI 1801 J 

ściśle złączeni jesteśmy, ułatwia ją i 
upraszcza. ( ... ) 
Głupcy tylko mogą nam czyni ć za

rzut z powodu, że otwieramy nasze 
szpalty reklamie dla teatru k rakow
skiego. Głupcy tylko mogą nie pojmo
wać, iż powstaliśmy po to, aby być dla 
t eatru krakowskiego reklamą, i że im 
lepiej wywiązujemy się z tego zadania, 
tym większe należy się nam uznanie. 
( ... ) Reklam a więc jest dla teatr u uży
teczną i konieczną, lecz dla nikogo nie 
jest ani szkodliwą, ani zwodniczą , bo 
nawet nadużyta nie przeistoczy m ier
ności w geniusz, szopki w prawdziwą 
scenę i nie oszuka n ikogo w ocenieniu 
rzeczy w ystawionej ciągle na widownię 
publiczną i zostającej pod ciągłą kon
trolą ogółu, pod kontrolą tak dobrze 
tłumów, jak na jwykwintniejszych 
znawców. 

N a szczęście teatr nasz pozwala nam 
nie krzyczeć, ale przyzwoicie odzywać 
się. Zdobył on sobie bowiem już stano
wisko, wartość jego jest rzeczywistą, 
sława rozgłośną, uznanie dla niego po
wszechne, tak że pomimo dzikiego ha
łasu naookło głos jego da się już wszę
dzie słyszeć bez pomocy tuby i każdy 
chętnie wejdzie do niego, chociaż u 
bramy nie będzie ani krzykacza, ani 
bębna, ani katarynki. Cywilizowana 
rozumna reklama, donosząca o jego 
czynnościach, wystarczy. 'Tej podejmu
jemy się i nadal. Z drugiej strony 
pierwszorzędni nasi artyści nie są już 
dzisiejszymi, znani są na wszystkich 
scenach polskich ; występy gościnne u
trwaliły ich "Zasłużoną sławę wzrost tt? 
atru krakowskiego, jego postępy, jego 
r epertuar i role, które pierwsi na sce
nie stworzyli, dzieła, w których wystę
pują, znakomite u twory oryginalne i 
obce, k tóre oni w prowadzili i utrzym a
li na scenie polskie j, uznanie poważnej 
krytyki, nieustająca łaska publiczności 
są dla nich lepszą, trwalszą i godniej
szą reklamą jak ta, na którą zdobyć 
byśmy się mogli. I oni także nie po
trzebują ani bębna, ani katarynki, dość 
dla nich, że są podporą teatru, który 
bierze inicjatywę i daje popęd teatrom 
w Polsce i za którego przykładem idą 
one pod wielu względami, nie zawsze 
chętnie to przyznając. 

S. KOŻMIAN, 
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GOŚCINNE WYSTĘPY 

Ze świata teatralneg·o. 
P. Hubert, były artysta sceny tutejszej, ba
wił obecn.ie czas jakiś w Krakowiie, gdzie O DAWNYM ,,AFl fi!ZU TEATRAI NYM" 

ĄKTULNE'! 
; trzy r.azy jako gość występował na scenie. 

Rozpoczynając trzeci rok istnienia pi
sma naszego, odwołać się tylko możemy 
do przeszłości. Powstaliśmy w głów
nym celu popierania i dopomagania te
atrowi krakowskiemu i temu celowi 
nadal pozostaniemy wiernymi. Praca 
nasza z każdym rokiem staje się 
wdzięczniejszą i przyjemniejszą, gdyż 
rozwój i postępy instytucji, z którą 

Między iiill11ymi odegrał p. Hubert rolę Wo
jewody w „Mazepie" Sł01Wackiego, ku z.ado
woleniu publiczności krakowskiej. Kores
pondenci nasi uwarlają to jako wielk:i triumf 
dla p. Huberta z p01wodu panującego w Kra
kowie i specyf.icznie krakowskiego przeko
nania, że po p. Rapackim niikt się .ruie powi
nien porywać dro tej roli. Po śwaętach pań
stwo No·walwwscy ze Lwowa udadzą saę na 
gościnne występy do Krakowa, do nas ma za 
to przybyć p. Modrzejewska, o której dają 
się słyszeć zgodne głosy, że od czasu jak ją 
tu we Lwowie widziano, zr,obiła niezmierne 
postępy. 

GAZETA NARODOWA (LWÓW), nr 89 z 17 IV 1867 
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