
. 

. IWOM" 
' KJICŻHICZKA D\IKCi\IHl)A 



1nm11 1 111111111 mrmmr: J. P. c&1u1 

WITOLD GOMBIOWICZ 

JJ 

A KTORZY: 

ALICJA BIENICEWICZ, HANNA 
HALCEWICZ, MAGDA JAROSZ, DANUTA 
MAKSYMOWICZ, AGNIESZKA MANDAT, 

IZABELA OLSZEWSKA, EL2BIET A 
WILLóWNA, ZOFIA WIĘCŁAWOWNA, 

HALINA WOJTACHA, MARIA 
Z AJ4 COWNA-RADWAN, JULIUSZ 

GRABOWSKI, STANISŁAW GRONKOWSKI, 
ANDRZEJ HUDZIAK, .RYSZARD 

ŁUKOWSKI, JERZY .RADZIWIŁOWICZ, 
MABCIN SOSNOWSKI, STEF AN 

SZRAM EL, JERZY' SWIĘCH, EDWARD 
WNUK,ANTONIZUKOWSKI 

REŻYSERIA I SCENOGRAFIA: 

KRYSTIAN LUPA 

PREMIERA W STARYJI TEATRZE 
w dniu I llfHala 1978 roku 

„Sztuka więc także może i powinna bmzyć rze
czywistość , rozkładać ją na pierwiastki, budo
wać z nich nowe światy niedorzeczne - w tej 
dowolności ukryte jest prawo, naruszenie en
su ma swój sens, szaleństwo niszcząc nam ens 
zewnętrzny, wprowadza nas w nasz sens we
wnętrzny". 

WltoJ.d GOMBROWT Z 
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IWONA 
JAN BŁOŃSKI 

Wszystkie sztuki Gombrowicza są zdumiewają
co podobne w pomyśle ... i nawet w intrydze. 
Oto książę Filip pragnie ożenić się z Iwoną. 
Henryk chce zawrzeć „Ślub" z Manią i po to, 
aby cerem'onia zyskała społeczne uznanie, czy
ni rodziców monarchami. Wreszcie birbant 
Szarm, ostatni ze starozytnego rodu Himalajów, 
czyni co tylko umie i może, aby uwieść Alber
tynkę. Bohaterem jest więc zawsze - prawdzi
wy czy urojony - książę krwi, następca tronu. 
Reprezentuje on wykwint, elegancję, władzę, 

nieuchwytny prestige wrodzonej pańskości„. 

słowem, wyższość. Skąd zaś tę wyższość czer
pie? Ano cóż = przyjmuje ją po prostu od ro-



dziców, z tradycji. Czemu więc żaden ślub -
ani nawet romans nie dochodzą do skutku? D!a
czego kończą si.ę groteskową śmiercią Iwony, 
książęcej narzeczonej? Zbrodnią Henryka, któ
ry i rodziców strącił z tronu, i przyjaciela 
pchn<?ł do samobójstwa? Obaleniem całego po
rządku społecznego, rewolucją, z której także 
nie zostaje nic... prócz urzekająco bezczelnej 
nagości Albertynki? 
Iwona, Mania i Albertynka nie są bynajmniej 
nowymi wcieleniami moniuszkowskiej Halki. 
Rodzice nie oburzają się na amory potomków 
i sprężyną porażki nie jest na pewno społeczna 
nierówność. Choć przejęty wstrętem, Król m~a
nuje Iwonę księżniczką Burgunda. Także rodzi
ce Henryka godzą się dać „przyzwoity ślub" 
srogiemu synowi. Wreszcie księstwo Himalaj 
patrzą z cichym przyzwoleniem na zapędy Szar-

Cale wlaściwie :i:yci.e wal ::ul z upokorzen iem, tak bowiem 
reauowal na świat i .•:woje otoczenie . Jedynie nie upoka
rzała go młodzież. Młodość już tak. Przeżyte, a imaginacjq 
spotęgowane uczuc ie poniżenia przez muzykę napawało go 
niechęciq do jej „kapłanów"; wprosi do ::aprouramowanego 
antyentuzjazmu. Krystalizujqca się powoli świadoma nie
chęć do ludzi byla powodem dwoistości jego uczuć. Zwłasz 
cza w stosunku do nas. Odczuwał zbyt wiele ws pólności ; 
wszyst:ko rodziło się prawie od zarania - wspólnie. Zloży !, 
jak mówi!, w czqs tkę swego „ja", jak i. my swego w nim. 
Bardzo wcześnie us iłował „być sobq": nie poddawać się 
normom, przekonaniom czy gustom pospolicie spotyka
nym - dlatego wypracowywał dwie metody walki. W cze
śniejsza metoda polegała na krytyczności post.awy i byla 
la twiejsza, a nawet czasem owocna. Późniejsza - na domi
nowaniu, nie tylko trudniejsza, ale często zupelnie imag i-

ma. Kaprys erotyczny jest przywilejem arysto
kracji i „zaliczanie" szwaczek, mieszczek, słu
żących wcale młodym panom nie przynosi ujmy, 
przeciwnie. Nawet mezalians może paradoksal
nie przydać blasku mitrze i chwały tronowi! 
Byle go tylko uzasadnić wielkopańską zachcian
ką lub monarszą wielkodusznością... Zagadki 
gombrowiczowskiego natręctwa musimy więc 

raczej poszukać w bogdankach jego bohaterów. 
Co w tych pannach najbardziej uderza? Otóż to 
właśnie, że doskonale bierne, puste, żadne. Bc~
dąc ośrodkiem, stawką, o którą toczy się dra
matyczna gra, nie biorą same najmniejszego 
udziału w akcji. Albertynka jest, owszem, pięk
na, ale rozpaczliwie głupia i bezwolna. Stale po
sypia, m'arząc o ręce, która by dotknęła jej na
gości ... Mani dotykali wszyscy - toż to „dziew
ka do służenia zwyczajnego"! - nie nabyła jed-

nacyjna. Najbardziej chara kt.er yst yczne, a jeclnoce.śnie 

i trochę zabawne by/o to, że d:::ialal j akby pod przymti.sem. 
Po prostu nie byl zdolny nie cLać się uwik ła ć w cara ::: to 
inną sprawę, w cora z to innego człowieka. Byl d::: i eck iem, 
a następnie człowiekiem ba rdzo długo otwartym na zlewa
jqce się na niego strumienie rzeczywistości, w stopn i u od
wrotnie proporcjonalnym do gnibości osło ny ochraniaja
cej jego osobowość, osłony, jakq mn nat,ura przyd:::ieliła, 

wyraźnie skqpiqc na nią mat eriału . Patrząc na jego dlon ie 
można bylo pono wyczyt ać, jak bardzo musi się męczyć, 

dopóki żyje. Przekleństwo rasy, degeneracji, wrażliwości. 

Bezbronność i walka z niq - nigdy nie wyqrana. To już 

nie - „ zabawne". A przez tę bezbronność instynkt.owne 
wzmacnianie, aż do ·pogardy - nieuczuciou..JOśc i. Gclyby 
istnia la taka medycyna, zapewne znala zlaby termin: atro
fia czułości. 

Tadeusz KĘPINSK! 
Witold Gombrowicz i świat jego mlodości 

Wydawnictwo Literackie. !9H 
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nak zdolności do działania. Przyjmuje każdą ro
lę, którą jej narzucą Ojciec, Henryk czy Pijak. 
Podobnie z Iwoną. Może ona nawet niebrzyd
ka - ma przecie „proporcjonalny nos" -
wszystkim jednak wydaje się szkaradna. Kto 
wie, czy w swoje sprawy nie „wniknęła („.) 
dość głęboko"; ponieważ jednak milczy, ucho
dzi powszechnie za beznadziejnie tępą. Trafiła 

na królewski dwór„. a przecie każdy powiada, 
że nic się jej nie udaje, ani dygnięcie ani kon
wersacja. Nawet włóczka wypada jej z ręki„. 

.Jest przede wszystkim „niezdarzona", „niemra
wa"; „gmerze się, ciamka się w sobie". Nie mo
żna jej niczym zająć, nijak określić, nikim za
ciekawić„. 



Czy naprawdę? Zaciekawiła przecież Księcia. 

I sama się w nim - o zgrozo! - zro1{"ochała. 

Raz tylko zdobyw a się na krzyk i dziafanie: 
kiedy pędza swego - równie nieudanego -
narzeczonego imieniem Inocenty. A więc jest w 
tej rwonie jakiś okropny sex-appeal! I ona sa
ma odczuwa gwałtownie pożądanie ! Ba, może 

I 

on a sama j e s t płcią, jest pożądaniem! Tym 
wszystkim, co w ludzkim libido niekształtne, 

chaotyczne, potworne, wszechmożliwe ... senne 
i dzikie zarazem ... 
Tym' więc, co nie pozwala się uspołecznić, 
ukształtować, ująć w formę ,jakąkolwiek. Wła
śnie Szambelan - strażnik form - powiada o 



Iwonie, że bardzo niebezpieczna. „Taka nie
przyjemna kobieta, zwłaszcza gdy jest młoda i 
gdy nieprzyjemność jej jest odpowiednio natę
żona - ho, ho, ho! A zwłaszcza dla młodzień
ca, który się zbliża ufnie, z zapałem - ho, ho, 
ho - i który naraz staje twarzą w twarz 
wobec„. wobec jakichś okropnych ... okropnych 
spraw ... " Szambelan odmawia odpowiedzi na 
pytanie, jakie to mianowicie okropne sprawy. 
Całkiem słusznie: „Istnieje gatunek zjawisk, 
których dżentelmen nie może znać z tej przy
czyny, że gdyby je poznał, przestałby być dżen
telmenem.". 
Dlatego dwór nie może - najdosłowniej -
znieść obecności Iwony. Iwona nic prawie nie 
mówi, do niczego się nie wtrąca, najchętniej 
przesiedziałaby nieruchomo dzień cały. Ale sa
mym swoim istnieniem poraża i rozkłada dwor-

Dusza jego była w swojej is tocie - antynomiczna, a przez 
to prawdziwa. Można by bowiem ująć jego psychikę zupeł

nie inaczej: Swoje istnienie zawęzH do siebie samego. Uwi
kła! się w sobie. Starając się zamknąć w kręgu swojej oso
bowośc-i, jako jedynie dlań ważnej, znalazł się w więzieniu. 

Uznal taki stan za jedyną nie zafałszowaną prawdę życia. 

Zapewne odczuwał jakieś n i eznośne samoograniczenie, któ
re poczyty.Wal za nieodłączne od prawdziwego odczucia oso
bowości . Swi.adomość swego „ j a" wyni ósl na najwyższe 

miejsce aby móc je oglądać ze w szystkich stron, jakby 
wierzchołek ostros!upowej piramidy. A przynajmniej o niej 
myśleć. I owo „ja", jak taki wierzchołek, zewsząd widocz
ny, a już nierealny - jest znakiem, można o nim mówić 
jako o punkcie przecięć, ale jako punkt nie może manife
stować się jakąkolwiek formą. Forma nie jest „coś", forma 
jest „czegoś". Dotąd nie bylo to tak unikalne. Wielu lu~ 

dziam dostępne jest tak silne odczuwanie własnej osobo~ 

stkie (cywilizowane) życie! Jej niezręczność bu
rzy hierarchię i sprawia, że monarcha kłania się 
własnej poddance. Jej brzydota przypomina 
dwórkom, że mają krzywe łopatki albo sztucz
ne biusty. Jej rozmamłanie budzi w Królowej 
pensjonarskie tęsknoty. Pierwsza dama króle
stwa daje im upust w pokracznych wierszach, 
gdzie wyznaje, że chciałaby być „giętką jak le
szczyna li I giętka jak pęcina". Słowem~ Iwo
na - milcząc - mówi dworowi prawdę o dwo
rze. Czy całą prawdę, prawdę jedyną? Na pew
no nie. Ale taką, z której istnieniem nawet nie 
chce się dwór pogodzić. Albowiem dżentelmen 
może zabić, ale nie wolno mu stracić twarzy. 
Nie wolno mu „wypaść z formy", która jest ra
cją istnienia dworu i fundamentem wszelkiej 
społecznej budowy. 

waści; od biologiczne j samoobrony aż do wysublimowania 
samoświadomości. Rzecz leży w zdolności i potrzebie wy
ciągania konsekwencji. Potężnie w zbu,dziwszy swoje „ja" 
intencjonalne - przyjmował, że jedynie to usiłowanie jest 
odnajdywaniem siebie. Wyzwolenie „ mnie" zawsze w dąże
niu - nigdy w dokonaniu. Dalej idąc, stan ten obdarzył 
nasileniem doznań, a pozbawił uczuciowości . I nie wiado
mo, czy to jego wlasna przeciwuczuciowość nie obdarzyła 
go dążeniem do odrywania się od wszystkiego i wszystkich. 
Taka sama abstrakcja, jak oderwanie punktu wierzchoł
kowego od stożka . Antynomiczność tej postawy jego i prze
żyć jeszcze bardziej staje się uchwytna, jeśli dokonamy od
wrócenia tego procesu i przeciwstawnych konsekwencji. 
Wymaga to (lub powoduje) zmiany stanowiska z egzempli
fikującego humanistycznego na ogólnoprzyrodnicze. 
Gdzież jest ta wolność i co to takiego jest „wolność", któ

rej pragnął i do której dążył? 

Tadeusz KĘP!NSKI 
Witold Gombrowicz i świat jego młodości 

Wydawnictwo Literackie, 1974 
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My jednak nie jesteśmy niestety dżentelmena
mi i domyślamy się po trosze, do jakich spraw 
i zjawisk poprowadzić może Iwona. Do wszyst
kiego, co wstydliwe, śliskie, obmierzłe. A więc 
nieludzkie, okrutne, haniebne! Ale także: nie
pokojące, zaskakujące, oryginalne. A więc mło
de, nowe, twórcze! Twórcze, czyli właściwe 
sztuce ... 

Czyżby zatem Iwona była - muzą Gombrowi
cza? Pękając ze śmiechu albo zasłaniając wsty
dliwie oczy, przyznać musimy, że owszem. Jak 
to sam powiadał, „sztuka jest arystokratyczna 
do s-zpiku kości, jak książę krwi". Ale wyzna
wał także, że źródła moje biją w ogrodzie, u 
wrót którego stoi anioł z mieczem ognistym. Nie 
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mogę tam wejść ( ... ) Nie wolno mi, bo ... te źró
dła wstydem tryskają jak fontanny". Można bez 
obawy pomyłki powiedzieć, że po owym zaka
zanym ogrodzie lubiła spacerować Iwona. Tak 
jak w Filipie wolno zobaczyć Gombrowicza, 
przerażonego odkryciem uroków niższości, bez
kształtu i rozmamłania ... 

Filip opowiada się po stronie dworu. Nabywszy 
dzięki Iwonie lekkości i lekkomyślności, cechu
jących zarówno arystokratę jak artystę ... po
zwala zastraszyć ją na śmierć. Inaczej Gombro
wicz, który nie bał się wglądać coraz ciekawiej 
w „okropne ... okropne sprawy", jakie mu obja
wiła Iwona. Trochę je też oswoił i ugłaskał, o 



tyle przynajmniej, o ile to w ogóle możliwe. Po 
trzydziestu latach obudził do teatralnego życia 
wnuczkę Iwony, Albertynkę . .Jej także kazał mil
czeć i „o miłości śnić". Ale miast karasków w 
śmietanie przygotował jej na zakończenie 
operetkową apoteozę ... 

Czy w swoim poczuciu by/. wyorany? W świecie, gdzie n ie 
ma wygranych. Czy w czasach dzieciństwa, gdy może nie
ra z już jest bardzo ciężko, ale wolnych od tych lęków, gdy 
szlo się przez młody, nowy .~wiat pełen woni - by! on 
t.a.kże wolny i swobodny? Czy czul ten zapach ś wiata? 

Wydaje się, że powinienem wiedzieć, jak to w nim było . 

A nie wiem. Wydaje mi się, że widzę go, j ak z ot.chlan i 
niebytll wynllrza się jego głowa , jak rozglqda si ę na wsze 
strony i nagle m ówi.: NIE. NIE to prapoczqtek, baza i start 
jego życia. Ostatnie słowo tej t.rzciny myślqcej też mu
siało byC: NIE. 

Tad eusz KĘP!NS K ! 

W itold Gombrowicz i świat j ego rnlodosc 1 
Wydawnictwo Literac kie. 1974 
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BUDUJĄCY NAPOLEON 
I NJEBEZPil:XZNY AIJIANT 

(TEATR KRAJWWSKJ W POZNANIU) 

Po czterdziestym roku pojawił się u nas, bo
daj nie trzy razy, poczciwy Pfeiffer z Kra
kowa; nie tylko poczciwy, bo był szczerze 
dobry i czuły człowiek, ale i pobożny, co rza
dziej się zdarza w jego zawodzie. Widziałem 
go wiele razy na mszy w kościele modlące

go się z takim ferworem, że mnie i wszyst
kich patrzących dziwił i budował. On sam 
grał rzadko kiedy w innych sztukach, ale w 
znanym ci pewnie dramacie Scribego Avant, 
Pe ndat e t Apres grał z zapałem rolę Napo
leona, przekonanym będąc, że jest do niego 
podobnym. Widać wtedy było jego nadzwy
czajny nastrój; wpadał na scenę szybkimi 
kroki, mówił krótko i obcesowo, szczególnie 
co chwilę heroicznie krzyżował ręce na pier
siach, a wtedy był całkiem z siebie zado
wolony. Dyrekcję objął w spadku po Cheł

chowskim i pozostali przy nim: Królikow
ski, Rychter, obadwaj Chomińscy i panna 
Radzyńska, lecz pn:ylączyła się do nieb 
pierwsza kochanka, panna Pique, która nic 
tak grą, jak pięknością swoją zwracała na 
siebie oczy znawców i w której się pierwszy 
kochanek, pan Szturm, dopóty kochał na sce
nic, dopóki się z nią za sceną nic ożenił. Ja
ko pe ndant do pani Pique, aby także smak 
estetyczny publiczności że11skiej zadowolnić, 
przywiózł Pfeiffer, zdaje mi się, czterdzieste
go siódmego roku, z sobą jakiegoś pana Tbo
main, młodzieńca i kochanka, na którego 
widok rozpływały się czułe serca, tak iż mę
żowie żonom swoim do teatru chodzić nie 

pozwalali. 

1 VI 1890 

M . M ot\y, 
Przechadzki po mieście, t. l, s . 261-262 

ZIMNA 11REW 
Ali10R0W 

Wczoraj w ieczór byl iśmy w teatrze : Wanda, 
Józia i Wudzia w loży pani Lucyn y ja w 
fotelu. W pierw szym akcie pi.erwsze j sztu
ki („Odwiedziny" Brandesa) Lubicz przyby
w a zmarznięty na wieś do przyjaciela sw e
go, Kotarb i iisk iego. Ten go zaprasza, aby się 

ogrzal przy kominku. W kominku s lużba 

teatralna nie zapalila przygotowanych na mi 
seczce pakułów napojonych spirytusem. Za
pala się w te j chwili spoza dekoracji. Lub icz 
siada przy kominku na fotelu, nadeptu je 
7JTzypadkiem na polano, na kt órym stala owa 
miseczka i - n i e wiem jak i czemu to s ię 

stalo, dość, że pakuly zapalone podlatują w 
górę, spirytus rozkrapla sfę plonący po sce
nie, sukniach L'ubicza, dywaniku., meblach, 
dekora cji. Lub icz chwyta się za twarz, za
krywa sobie oczy i odwraca się plecami do 
publiczności . Wbiega stary służący w liber i i 
i zaczyna ga sić ten spirytus z p . Józefem, a 
przez otwarty komin, widno z krzesel jak 
tam gaszą stra żaki .Trwało to sporą chwilę, 

ale że w ruchach star ego slug i, p. Józefa i 
Lubicza n ie bylo widać przestrachu ani po
plochu, a straż na scenę nie wbiegl,a, więc 

i między publicznością, prócz żywszego nie
co gwaru, szczególnie na galerii, nie bylo 
oznak niepokojących poplochu. P. Józef cho
dził po scenie nie wychodząc niejako z roli, 
Lubicz ga sił swoją pernkę w rękach i po
rządkował ją na glowie, wreszcie rzekł: „Już 

zgaszone" , tylko chus tkę przylożyl do oka, 
które go bardzo bolalo - nic mu jednak nie 
będzie, prócz oparzenia skóry. Na tem skoń

czyła się awantura. - (.„) 

Sztuka „Odwiedziny" znakomita oryginalno
ścią tematu i niezrównaną prawdą. Taką też 

była gra . P . Józef n i e g ral, ale żyl na scenie. 
Lubicz z początku po owym wypadku byl 
nieco zdetonowany, ale później wybornie mu 
sekundowal, a i Kalużyńska dostroiła się do 
ich gry i tylko w najpatetyczniejszej scenie 
brzęczala jak mucha w sieci, niezrozumiale. 
Wywolywala ich publ.ic :rność kilkanaście ra
zy. 

List Mieczysława Pawliko1,1skiego do żony H e le ny. 

PUBLICZNOŚĆ 
PREMIERO Ił A 

Podobna atmosfera panowała co sobo
tę wieczorem na premierach w teatrze, 
starym i brudnym co prawda (bo no
wy teatr na placu Sw. Ducha miał się 
budować dopiero), ale mimo to pełnym 
powagi. Choć nie były to już słynne 
czasy dyrekcji Koźmiana, ale czasy 
Gliksona, to jednak dzięki całemu sze
regowi pierwszorzędnych talentów ak
torskich z Hoffm' nnową na czele 
przedstawienią były świetne, a publicz
ność wypełniająca loże i fotele nie 
mniej interesująca. Dość powiedzieć, że 
w tzw. „loży znawców" siadywał stale 
Karol Estreicher, Adam Asnyk, Józef 
Bliziński, że na fotelach Czasu widy
wało się Stanisława Koźmiana i Stani
sława Tomkowicza, a na fotelach Re
formy Pawlikowskiego i Romanowicza, 
obok któi'.ych, jal..v „OO.aktor Swiata, 
siedział Zygmunt Sarnecki; że w lożach 
widywało się takie damy, jak panie 
Adamowa i Arturowa Potockie, jak 
księżna Marcelina Czartoryska, że czę
sto w jednej łoży widziało się Stani
sława Tarnowskiego z rodziną, a w 
drugiej Matejkę z córkami, że z innych 
lóż wyzierały takie piękności kobiece, 
jak panie Zakrzewska, Chwalibogow
ska i Pieniążkowa; że w innych lożach 
widywało się takie figury, jak Paweł 
Popiel, Władysław Żeleński, Kazimierz 
Morawski, Marian Sokołowski, Józef 
Majer, kardynał Dunajewski, biskup 
Krasiński, ksiądz Pawlicki, ksiądz 
Chotkowski, że na scenie występowały 
nie tylko pierwszorzędne siły krakow
skie, ale warszawskie i lwowskie, jak 
Rapacki, Żelazowski, Wisnowska, Tatar
kiewicz, Kotarbiński, Ładnowski. Re
pertuar składał się przeważnie ze sztuk 
francuskich i polskich. Z klasycznego 
repertuaru utkwiły mi świetne przed
stawienia „Hamleta", „Uriela Acosty", 
„Egmonta". Francuskie sztuki Augiera 
i Sardou, takie jak „Rodzina Four
cham boult", „Ubogie lwice", „Zięć pa
na Poirier", „Starzy kawalerowie", by
ły grane wzorowo. 

F. HOESICK , Powiesc mojego życia , t. l. 
s . 4511--459 

SCENA NIE JEST 
MODELARNIA POSĄGÓW ... 

Hoffmannowa pierwsza w teatrze krakow
skim zdjęła koturn i s tanęła nagq s topą na 
ziemi, pierwsza przemówiła głosem natural
nym w salonie, słowo uzupełniła gestem po
tocznym, łatwym, wziętym in crudo z życia, 

przekonała zmanierowanych widzów, iż sce
na nie jest modelarnią posągów... To in
stynktowne poczucie prawdy wykształciła w 

sobie z czasem artystka w cały system este
tycznego realizmu, wydatniejący zarówno w 
swobodnej, ożywionej, z lekka po efektach 
muskajqcej dykcji, jak w ruchu wolnym od 
najlżejszego cienia sztywnej pretensjonalno
ści i w pozie, która układa się z pozoru sa
ma, bezwiednie, bezcelo>vo „. 

Na pierwszy rzut oka gra Hoffmannowej 
wydaje się improwizacją; barwy dramatycz
nego efektu jakoś wychodzą za blado, linie 
piękna występują za niewyraźnie, poezja gło
su jakby oniemiała„. Ale to pierwsze wra
żenie, usprawiedliwione oryginalności<J zja
wiska, to nieoswojenie się z odwagą artyst
ki, która życie przenosi na scenę, bez ko
mentarza, bez ułudy„ . Wpatrzeć się wszakże 

tylko i wsłuchać w tę grę a przekona cię ona 
i porwie za sobą - dlatego właśnie, bo tkwi 
w niej siła niekłamanego życia: bo ze sceny 
nie przemawia ani biała nimfa ani płomie
nista Gorgona, lecz po prostu zła albo dobra 
kobieta, grzesząca wedle praw namiętno~ci, 
zdolna odkupić się mocą praw serca.„ z te
go wynika, że Hoffmannowa bywa szczegól
nie wiernym tłumaczem typu kobiety współ
czesnej , kobiety adamaszkowego buduaru, że 
komedia salonowa i dramat wysnuty z mo
tywów charakterystycznych obecnej chwili, 
że w ogóle sztuka konwersacyjna stanowi 
najwłaściwsze pole jej oryginalnej twórczo
ści. Realizm tła obyczajowego i towarzyskie
go pozwala się tu najwygodniej rozwinąć i 
wysłowić realizmowi jej wiary artystycznej. 

B. ZAWADZKI, 
Echo Muzyczne, Teatra lne i Artystyczne, 1884, 

nr 49, s. 500-501 

IMIENINY 
AHTORW 

W niedzielę jako w dzień imienin naszej ulu
bionej artystki pani Antoniny Hoffmann 
liczne grono koleżanek, kolegów, przyjaciół 
i znajomych skl.adało j ej życzenia. Muzyka 
na przebudzenie odegrala serenadę . Nie tyl
ko powinszowania ale i ładne dary odebrała 
w dniu tym nasza artystk a, a że najwyżej 
ceni kwiaty i lubi je nade wszystko, więc 

posypal.y się mniejsze i większe bukiety oraz 
nadeslano jej także piękne krzewy, a jeden 
najpiękniejszy dar skladał się z calej oran
żerii zastosowanej do salonu solenizantki. 
Pomiędzy darami znajdował się pysznie ilu
strowany Schiller przez Kaulbacha oraz bar
dzo piękne album. Powinszowania teler1ra
fem nadeszły także z Warszawy, Lwowa i 
W iednia. 

Majówka na Panieńskich Skalach. Pani Hof
fmannowa dziękując serdeczni e za życzenia 
koleżanek i kolegów, zaprosila ich w ponie
działek (14 VI) na majówkę, k tóra odbył.a 
się na Panieńskich Skalach i bardzo dobrze 
się udalo. Piękna pogoda sprzyjała tej fecie 
i cale grono teatralne z wyjątkiem paru cho
rych osób, stawilo się w licznym komplecie. 
M uzyka przygrywała przepysznie na Panie1i
skich Skalach, bawiono s i ę w gry, jeżdżono 

konno, a nawet tańczono ochoczo na traw
niku. Wśród zabawy pan Eker wzniósł ser
deczny toast solenizantki. Z Panieńskich 

Skał cale grono 1l dalo się pieszo na Wolę, 
gdzie w gospodzie rozpoczęły się formalne 
tańce, podczas gdy bengalskie ognie oświeca
ly ogród przeznaczony dla publiczności. Za
bawa, która odbywała się z calą swobodą i 
wesołością wlaściwą światu teatralnemu, a z 
niezwykłą serdecznością, przeciągnęła się 

dość długo. Po czym cale grono na wiejskich 
wozach wróciło do Krakowa. 
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