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Przedstawienie „Nastasja Filipowna" jest owo
cem „27 publicznych prób IDIOTY" prowadzo
nych w naszym teatrze w dniach: 8-22 stycz
nia i 1-15 lutego br. przez Andrzeja Wajdę. 
Pomysł tego niewątpliwego eksperymentu z za
kresu organizacji i biegu pracy artystycznej -
a próbowano wówczas nie tylko zewnętrzny 

kształt widowiska, ale i kształtowano sceniczną 
adaptację - pochodzi od realizatorów i reżyse
ra. Względy kompozycyjne i troska o zawartość 
dzieła skłoniły nas do ograniczenia się do jed
nego wątku, nieomal jednej sytuacji zawierają-
cej w naszym przeświadczeniu istotę tej wspa
niałej powieści. Wątek ten dotyczy napięć ikon
fliktów wokół Nastasji Filipowny - stąd i ty
tuł przedstawienia. 
Otwartość prób, fakt, że odbywały się one pu
blicznie, jakby same były już przedstawienia
mi, wpływał nie tylko na pewien tryb pracy, 
ale również - na sam styl widowiska. Element 
improwizacji, samodzielność wykonawców w 
wydobywaniu poszczególnych tonów i barw w 
charakterystyce bohaterów, większa swoboda w 
przekazywaniu konfliktów - pozostały regułą 

również w gotowym już przedstawieniu. 

Aktorzy dysponują tekstem powieści oraz wie
dzą o postaciach, jakiej nabyli w trakcie prób 
i analiz. To, jak jej użyją - zależy w głównej 
mierze od nich, od ich wewnętrznej potrzeby, 
która odtąd będzie różniła od siebie poszczegól
ne przedstawienia. 
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*** 
... W moim przekonaniu teatr poszukujący dzi
siaj nowych form, coraz innych re!acji pomię
dzy przedstawiającymi i widzami, musi zadać 
sobie pytanie: czym właściwie są próby i czy 
one właśnie nie mogą stać się niezależnym wi
dowiskiem? Pytanie, czy to, co zakryte wstyd
l"wie przed oczami widowni, a co dla nas, ludzi 
t~atru, stanowi niezapomniane, głębokie przeży
cie, moż hvć również interesujące dla widow
ni? 
Słowem, odczułem potrzebę stwierdzenia . czy 

sam proces powstawania przedstawienia, nie 
jest dla mnie ważniejszy, niż ostateczny rezul
tat? 

Z takich myśli zrodził się pomysł ,~27 p r ó b 
IDIOTY" na scenie Starego Teatru. Okolicz
ność, że i u Dostojewskiego rzeczy wstydliwe 
rozgrywają się pubH.cznie, zawsze na oczach in
nych, była - nie ukrywam - wielce zachęca
jąca. Tym bardziej, że rozpoczynaliśmy próby 
bez teatra ego egzemplarza. Opanowani jedy
nie pewnośc "ą, że należy ograniczyć naszą wers
j ę „Idioty" do dwóch osób, jednego miejsca ak
cji i jed 1 sceny wyjętei z książki. W tei sy
tuacji obnaży iśmy do końca nasz warsztat i. na
sze umiejętności nie tając niczego przed oczami 
widzów. Zawsze z wielką przyjemnością przy
glądałem sie pracy różnych rzemieślników. Dla
czego innych nie miałaby zainteresować moja 
praca? Tym bardziej, że wokół zawodu reżysera 
narcsło tyle na "rozmaitszych banałów i niepra
wdy. Spotkały mnie dwa zaskakujące doświad
czenia. Publiczność uczestnicząca w próbach 
widząc uczciwy wysiłek i całkowitą szczerość, 
szanowała naszą pracę. Tym samym przestała 

nam praktycznie zagrażać. 
Drugie: znikła nerwowość towarzysząca na

szym zamkniętym, samotnym próbom, nerwo-



wość, która płynie ze strachu przed widzami. 
Nasze wieczorne próby poprzez samą obecność 
widzów zwolniły nas od tego zagrożenia ale 
i opóźniły tempo pracy. To właśnie zmusiło 
mnie do zawieszenia otwartych prób na prze
ciąg tygodnia, aby wykonać konieczne zadanie 
w przewidzianym terminie. Powoli początkowa 
idea zastąpienia premiery widowiskiem pt. „27 
p r ó b IDIOTY" zmieniła się w przekonanie, że 
powstaje coś nowego, innego od moich dotych
czasowych prac w teatrze,· a zatem to coś do
maga się ostatecznego rezultatu. Tak właśnie 
urodziło się to, co zobaczycie państwo za chwi
lę. A próby? Zawsze sądziłem, że istnieje wiele 
doznań i przeżyć wstydliwych, które wymaga
ją samotności. Próby w teatrze na pewno do 
nich należą. Ale dotychczas tylko domyślałem 
się tego. Dzisiaj wiem to na pewno. A to prze
cież różnica. Wielkie doświadczenie, któremu 
warto poświęcić 27 wieczorów. 

ANDRZEJ WAJDA 
Fragment wypowiedzi reżyBera 

dla „życia Literackiego" 

I 

*** 
Niektórym z naszych panien wystarczyło ostrzyc so

bie włosy, nałożyć niebieskie okulary i przybrać 

miano „nihilistek", żeby natychmiast zdobyć pew

ność, iż nałożywszy okulary niezwłocznie uzyskały 

własne „przekonania". Wystarczyło temu lub owe

mu rozniecić w swoim sercu trochę jakiś lepszych, 

jakichś ludzkich uczuć, żeby natychmiast dojść do 

przekonania, że nikt tak żywo nie czuje jak on, że 

nikt go nie zdoła wyprzedzić w ogólnym rozwoju. 

I wystarczyło któremuś z tych ludzi przyjąć na wia

rę jakąkolwiek myśl albo przeczytać stroniczkę cze

goś bez początku i końca, żeby od razu uwierzyć, iż 

to są „jego własne myśli", zrodzone we własnym 

mózgu. 

FIODOR DOSTOJEWSKI 



l 
j 

*** 
Przepraszam moich czytelników, że tym razem 
zamiast DZIENNIKA w zwykłym kształcie daję 
im tylko opowiadanie. Ale . rzeczywiście praco
wałem nad tym utworem przez większą część 
miesiąca. W każdym razie proszę czytelników 
o wyrozumiałość. 
A teraz - co do samego opowiadania. Dałem 
mu podtytuł „fantastyczne", chociaż uważam je 
za jak najbardziej realne. Ale fantastyczność 
jest w nim istotnie - a mianowicie w samej 
formie opowieści, co . też chciałbym zawczasu 
wyjaśnić. 

Chodzi o to, że nie jest to opowiadanie, ani nie 
są to notatki. Proszę sobie wyobrazić męża, któ
rego żona leży na stole martwa: przed kilkoma , .' 
godzinami popełniła samobójstwo, rzuciwszy się 
z okna. Jest wzburzony i jeszcze nie zdążył ze
brać myśli. Chodzi po pokojach i usiłuje zdać 
sobie sprawę z tego, co zaszło, „uporządkować 
swe myśli". Dodajmy, że jest to zagorzały hi
pochondryk z gntunku tych, co sami z sobą ro
zmawiają. Oto właśnie mówi sam do siebie, re
feruje sprawę, w y j a ś n i a ją sobie. Mimo po
zorną ciągłość tej relacji, niejednokrotnie prze-
czy sobie - zarówno logicznie jak uczuciowo. 
To usprawiedliwia siebie, to oskarża ją i wdaje 
się w uboczne roz\va:iania: mamy tu i wulgar
ność myśli, i serca, i głębię uczucia. 

Z wolna rzeczywiście w y j a ś n i a sobie 
sprawę i „porządkuje myśli". Łańcuch wywo
łanych przezeń wspomnień nieodparcie przywo
dzi go wreszcie do prawdy; prawda nieod
parcie uwzniośla jego umysł i serce. Pod koniec 
zmienia się nawet sam ton opowieści - w po
równaniu z chaotycznym jej początkiem. Praw
da dość jasno i wyraźnie - przynajmniej dla 





niego samego - odsłania się przed nieszczęś
nikiem. 

Oto temat. Ma się · rozumieć, przebieg opo
wieści obejmuje kilka godzin - z zawieszenia
mi i przeszkodami - i ma kształt nader zawik
łany: bohater mówi sam do siebie, to znów 
zwraca się jak gdyby do niewidzialnego sędzie
go. Tak też zawsze bywa w rzeczywistości. 
Gdyby mógł go posłuchać i wszystko zanotować 
stenograf - tekst wypadłby nieco bar ziej 
chropowaty, surowy, njżeli u mnie; ale, jai-: mi 
się wydaje, proces psychologiczny chyba pozos
tałby nie zmieniony. Otóż ta hipoteza o steno
grafie, który wszystko zanotował (po czym ja 
bym opracował to literacko), stanowi właśnie 
to, co w tym opowiadaniu traktuję jako element 
fantastyczny. Ale w sztuce coś podobnego nie
raz bywało dopuszczalne. Wiktor Hugo na 
przykład w swym arcydziele „Ostatni dzień 
skazańca" zastosował chwyt prawie identyczny 
i choć nie wprowadził stenografa, pozwolił so
bie na jeszcze większe nieprawdopodobieństwo 
zakładając, że skazaniec może (i ma czas) kreś
lić notatki nie tylko w ostatnim dniu, lecz na
wet w ostatniej godzinie, dosłownie w ostatniej 
minucie. Gdyby jednak zaniechał tej fantazji, 
nie powstałby i sam utwór - najrealniejszy 
i najprawdziwszy ze wszystkich, jakie napisał. 

FIODOR DOSTOJEWSKI 
Prze dm owa 

d o opowiad~ nia „Po t ulna " 
PIW wars~awa 1974 

.. 
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*** 
(.„) Istota uczuć religijnych nie ma nic wspólnego 

z żadnym rozumowaniem, z żadnymi przewmie

niami czy przestępstwami, z żadnymi ateizmami; tu 

jest coś innego i wiecznie będzie coś innego; 

tu jest coś takiego, obok czego wiecznie będą prze

śli zgiwać się ateizmy i wiecznie będą mówić n ie 

o t y m. Ale najważniejsze, że najwyraźniej i naj

prędzej daje się to zauważyć w rosyjskim sercu -

taka jest moja konkluzja! 

FIODOR DOSTOJ EWSKI 
, , Idiota ' ' 



*** 
W jednym ze swoich listów z czasu pracy nad 
„Idiotą" i w związku z tą pracą pisze Dosto
jewski: „Najcelniejszą postacią w literaturze 
chrześcijańskiej jest Don Kichot. Jest on prze
piękny, nie tylko dlatego, że jest jednocześnie 
śmieszny. Pickwick Dickensa (rzecz niezrówna
nie słabsza od „Don Kichota", ale jeszcze o
gromna) także jest śmieszny i na tym polega jego 
siła. Pojawia się współczucie dla piękna, które 
jest wyśmiewane i samo nie wie, ile jest warte. 
W tym wzbudzeniu tkwi tajemnica humoru." 
Ze źródeł rosyjskich wziął Dostojewski samą 
nazwę powieści „Idiota". Pamiętajmy, że w Ro
sji zawsze był kult ludzi niespełna rozumu, tak 



zwanych „jurodiwych", książę Myszkin przez 
to, że wyszedł z zakładu dla umysłowo chorych, 
nabiera podobieństwa do tych „jurodiwych". 
Poza tym w czasie pisania „Idioty" Dostojewsk· 
studiował bardzo gorąco kilka wielkich proce„ 
sów kryminalnych, które właśnie w Rosji mialy 
miejsce. ( ... ) 

Problematyka pow1esc1 Dostojewskiego jes~ 
problematyką spraw poruszonych w Ewanze ii 
i dlatego Dostojewski, który chciał być pjsa~ 
rzem rosyjskim, stał się pisarzem uniwers21-
nym. Najbardziej chrześcijańskie w powieści 
Dostojewskiego jest odróżnienie pomiędzy 
Chrystusowym: „daj , pomóż hliźn "emu t we u" , 
a socjalistycznym wezwaniem: „ weź ed hogat
szego od siebie, on musi ci dać". Zreszta ·nten
cje, które Dostojewski wypowia a w pr~ytoczo
nej powyżej napaści na katolicyzm, są także n i 
tylko chrześcijańskie, lecz i katolickie, należa
łoby tu wspomnieć św. Franciszka z Asyżu. 
O~oh~ głów11ego bohatera posia a wiele pr~y
m1otow wspomnianych w Ewangeliach, a jed
nocześnie teni e książę Myszkin ."est samym Dos
tojewskim; żadnerro ze swych bohaterów nie po
u. · erał. Dostojewski tak we własne szczegóły 
b1ograf!czne, ~ ak owego człowieka przepiękne
go. Książę Myszkin pochodzi z bardzo stare i 
choć z t(,"dzniałej rodziny (znów się odezw · i 
~rojeni Dostojewscy herbu Radwan), ale m at a 
Jego była kupcówną moskiewską, jak matka 
Dostojewskiego. W pierwszych rozdziałach mo
wa jest o kimś, kto stał na placu stracenia i miał 
umr7eć za chwilę. Kiedyś do Dostojewskiego 
podszedł jakiś pijany człowiek i powiedział m u: 
„Kup .krzyż.' potrzebne mi pieniądze na wódkę." 
Dosto1ewsk1 przechowywał kupiony wówczas 
miedzia~y. k~zyżyk, .upatrując coś mistycznego 
w poha~b1.enm krzy~a przez tego rodzaju sprze
daz. Ks1ązę Myszkin kupuje krzyż na ulicy 

w ten sam sposób. Książę Myszkin wciąż jest 
ohydnie upokarzany, tak jak Dostojewski był 
upokarzany. Wierszyki, którymi źli ludzie oś
mieszają księcia Myszkina, są albo te same, albo 
bardzo podobne do wierszyków, którymi grupa 
„Sowriemiennika" wyszydzała Dostojewskiego. 
Wreszcie książę Myszkin posiada całe mnóstwo 
cech upodabniających go do osoby Dostoje,vs
kiego w sposób, w jaki negatyw fotograficzny 
upodobniony jest do fotografowanego przed
miotu, to jest prawem kontrastu. Książę 
Myszkin jest cichy, spokojny, ustępliwy, nig
dy nie podnosi głosu, z nikim si~ nie kłóci, 
a jed ak u mie bronić swej godności. Przymioty 
te n ie cechowały Dostojewskiego w życiu co
dziennym, ale oto dowhtdujemy się, że były jego 
ideałem. Wolno mu było idealizować swói port
ret. jak idealizował portrety innych osób. 
Książę Myszkin chce naśladować Chrystusa, 
chce być człowiekiem przepięknym, a e oto wik
ła się w sieciach, k tóre n a n iego rozstawia złość 
i pożądliwość ludzka. Książ Myszk.in chce czy
nić obrze, a przynosi zło ludziom. „ dio a" 
kończy się sceną które j rzemyka zawiązać u san
dała nie jest wart najlepszy ibseniz . .Jeśli cho
dzi o artyzm wzbudzania pewnego nast ·oju, to 
ta właś ie scena, to jest noc, .órą książę Mysz
kin sp~dza koło trl'pa zamordowanej Nastasii 
FiHpowny wraz z je· mordercą , sta owi naj 
lepsze st o 1 ·ce, jakie kiedykolwiek wyszły spod· 
pióra Dostojewskiego, i jest jeclnocześ · e naj
straszliwszą być może sceną literałt.~ ry świata. 
Jest w niej moc diabelska. Praw dziwa miłość 
dąży zawsze do unicestwienia osoby ukoch:m ei , 
ta maksyma szatańska wyryw a się z tei sceny. 

STANISŁAW MACKIEWICZ 
Fragmenty z książki „Dostojewski" 

P IW 1957 



*** 
Słyszy się ciągle narzekania, że brak nam ludzi 
praktycznych; że polityków na przykład jest bardzo 
dużo; generałów też dużo; różnych zarządców można 

każdej chwili znaleźć tyle, ile się chce i jakich się 
chce - a ludzi praktycznych nie ma. Przynajmniej 
wszyscy się uskarżają na to, że ich brak. Mówią na
wet, że na niektórych kolejach żelaznych nie ma 
przyzwoitej obsługi, że administracji jako tako znoś
nej w którymkolwiek towarzystwie żeglugi parowej 
utworzyć nie sposób. Tu się słyszy, że na jakiejś 

nowo otwartej linii zderzyły się czy spadły z mostu 
wagony; tam się czyta, że pociąg o mało nie prze
zimował wśród śnieżnego pola: podróż miała trwać 
kilka godzin, a tymczasem pasażerowie spędzili pięć 
dni w śniegu. To znów opowiadają, że wiele tysięcy 
pudów towaru gnije na jednym miejscu po dwa al
bo trzy miesiące w oczekiwaniu na ekspedycję, 

a gdzie indziej podobno (chociaż trudno w to uwie
rzyć) pewien administrator czy też jakiś nadzorca 
„wyadministrował" po twarzy swojego podwładne
go, który domagał się wysłania towaru, i swój „ad
ministracyjny" postępek tłumaczył tym, że „trochę 
się uniósł". Zdawałoby się, że tyle jest stanowisk 
w urzędach państwowych - aż strach pomyśleć; 

wszyscy albo służyli, albo służą, albo mają zamiar 
służyć - więc czy nie można by z takiego materia
łu ludzkiego zrobić przyzwoitej administracji żeglu
gowej. 

FIODOR DOSTOJEWSKI 
„Idiota" 
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Ogólny ton w grze artysty, a w wyż
szym jeszcze stopniu ton panujący w 
praktycznej szkole dramatycznej, w 
teatrze, bezwiednie oddziaływa na 
publiczność, wychowuje ją niejako, 
czyni z niej publiczność salonowej ko
medii albo publiczność melodramatu w 
najszerszym słowa znaczeniu. 
Był czas kiedy krakowska publicz

ność była publicznością komedii salo
nowej. Był to zarazem czas kiedy cha
rakterystyczną formą naszego teatru, 
cechą która w formie szczątkowej za
chowała się jeszcze w naszym teatrze, 
a której ostatnią przedstawicielką w 
wielkim stylu jest p. Hoffmannowa, 
była powściągliwość i miara, to jak ją 
raz nazwałem s o r d i n o nakładane 
temperamentowi w dramacie zar~~no 
jak w komedii. Ile to razy czytahsmy 
zarzuty czynione w Warszawie z po~ 
wodu tej powściągliwości Frenklowi, 
W ojdałowiczowi i tylu innym krakows · 

kim aktorom. 
Proszę tylko sobie przypomnieć typ 

i arcydzieło „krakowskiej" gry, rolę 

OBRAZA 

PRZYSTOJNOŚCI 

Dnia 13 listopada r.b. dana była komedia 
w 3 aktach z francuskiego, pod nazwiskiem 
Dwaj grenadierowic" i komedia jednoakto

~~a z niemieckiego „Dwaj roztargnieni". Pan 
Włodek w roli dragona i Kocin.nowski w 
Bartoszu, zabawili publiczność. Po zakoń: 
czeniu drugiej komedii roztargnieni zostali 
s ię przed zasłoną i znaczną czi;śc parteru po
tralili rozsmlesn·ć !;Woim roztar1:nionym za
powiadaniem przyszłego widowiska. Przecie.i 
spostrzegać nam się dało z drugiej stron.Y 
lekkie szemranie i słuszność tego była wi
doczna. Artysta pokazujący sit; po . puszcze
niu zasłony w tym samym komicznym cha 
rakterze, w jakim był widziany na scenic, 
obraża przystojność i ubliża sobie samemu. 
Smiech powstający widzów nie jest już na 
rachunek jego komicznej roli, ale jego włas
nej osoby. Dlatego roztargnienie podobne ra
czej niższym teatrom zostawić by należało. 
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l'HZ YSl'IHSZ ONA TUA<lh/Jf ,t 

Dnia 27 (kw ietn ia) na benefi s panny Indy
czewskiej zapowiedziana i ra jedia „Ni szpory 
sycylijsk ie". Grę aktorów w t e j sztuce, przy 
na jmniej nie wszystkich, tą razą sądzi ć m o
żemy. Role aktu pierwszego, t rzeciego, czwar
tego i p i ątego rozdane były dopiero w p o
n iedziałek przed w ystawieniem (24 IV); a k 
tu drugiego dniem pierwej i t o już ku w ie
czorowi. Panu Rudkiewiczowi w roli P rocy
dy, k tóra prawie trzecią część sztuki zajmu
je, należy oddać sprawiedliwość, był nią god
nie przejęty. Winniśmy jeszcze w koó.cu od
dać zaletę pan nie Wencel, która s ię w piq
tym akcie z opowiedzen ia rzezi w kościele 
na jlepie j ui śc.iła . Przy dobrym umieniu rol i 
zachowała wszędzie ton przyzwoity i na jt raf
nie jsze stopniowanie. Trwoga i postrach ma 
lowały się na jej twa rzy, gdy wystawiała 
Amelii groźną postać Monforta. 
PSZCZÓŁKA KRAKOWSKA nr 36 z 2 V 1820 

ODZ/t: TE CZA S>' 

Wczoraj dyrektor teatru dawal na B ielanach 
majówkę dla artystów dramatycznych kra
kowskich. Na pięknym baciku spacerowym 
puszczono się Wislą do tego pięknego m ie js 
ca przy odgłosie m uzyki na clę lych iri stru
m en tach, gdzie zastawiono sute śniodania. 
Uprze jma wesołość i jedność panowała w iym 
pięknym gronie Talii i Melpomeny . Podc ~as 
obiadu, na k tóry dlugi stół w podłuż zasta
wiony pomiefril clo 50 osób, spcl niono pr:::y 
trąba ch i htiktt :: moźd;:ier::y 1oaRI na c:::eść 
JW Pre.zesa i Senatu r::ą cl ;;ąccoo, lct6-ry pos-

p. Hoffmannowcj w „Swiecie nudów". 
Nic prawie podkreślonego w przepysz
nym, lśniącym od dowcipu dialogu. Tło 
utrzymane rozmyślnie w jakimś mo
notonnym, spokojnie płynącym tonie, 
a każda uwaga błyszcząca, każdy świet
ny zwrot wyskakuje własną wewnętrz-

TADIW SZ PA WU/W WSKI 

o Tfl'ATRZE' STARłM 

ną siłą na wierzch i elektryzuje pub
liczność. Nigdy prawie zbytecznego nie 
usłyszałeś przyspieszenia tempa, tak że 
każde słowo wychodziło wyrzeźbione 
i naturalne przy tern. 

Jest i drugi sposób grania: polega on 
nie na spokojn~rm odrzucaniu publicz
ności, ale na uderzeniu w nią mocą, 
nie na przykuwaniu, ale na porywa
niu. W dykcji podkreśleń tu mnóstwo, 
w głosie modulacja ciągła, tak że mo-

t awiwszy scenę na d:-i siejszej stopie w:::nios
lego od rodzeni a, stał ię nowym j ej wloży
rielem i przedmiotem u wiel bi enia. Nastąp iły 
inne t oa ~ty _ caia serdecznością żywych 
u czuć spelnia ne, c;;;ytano wi ersze za chęcają 
ce do stal.ef/O po więcania się scenie kra j o
wej. K olo godziny 6-ej ze brano się w roz
/;osZT1 ym mie j scu ::wany m Skaly Pćrnieliskie, 
uazie dy rek tor Leat ru pr::y jmowal artystów 
i :;apro~::onych gości lodami, tortami i winem 
s::ampariskim . Tu jes:: ·,e ponow iono -wd:ię :::
n e toa t y pr;:.y czarodziejskim w t ym ustro
ni u odgłosie m uzyk i i dopiero po 8-mej go
d ::i n ie ro;;; tączono się na dwie part ie z k t6-
r 11ch j eclno lqdem, a druga wodq p~wróciłu 
do n in ·ta 

GAZ~:TA KRAKOWSKA nr 115 z 21 V 1844 

H·ZNOWJHNIE OPERY 

R eprezenta cja krajowa uchwaliła hyła na tego 
rocznym zgroma dzeniu s woim zasiłek 20.000.- zip. 
dla tea tru n a zaprowadzenie opery. Wskutek tego 
postanowienia przedsiębiorca teatru , nie czekając 

nadejścia zakreślonego terminu na pobieranie rze
czonego zasiłku , JHZy•pieszył •kompletow a nie ope
ry. Ulubiona na wszystkich teatrach zagranicL
nych jedna z najnowszych oper, „Córka pułku" 

kompozycji sławnego Donizettego; dana będzie na 
rozpoczęcie. Wychowanka nasza, od kilku l a t zos
tająca przy wielkim teatrze warszawskim, p. Stu 
clzińska pospieszyła do rodzinnego m-iasta pał ając 

szczerą chęcią poświęcenia się na zawsze swoim 
ziomkom; wykształcony t enorzysta p . Szczepkow~

ki, od kilku la t przy niemieckiej operze będąc~· 

za granicą - nie namyślał się także a ni chwili 
i przyjął ofia rowa ne sobie miejsce w Kra kowie ; 
szkoła nasza pod dyrekcją znanego mis trza , 
p. Franciszka Mireckiego dostarczyła nam b a ry
tonistę p. Stysińskiego; są to trzy główne osoby 
występujące dzi ś w „Córce pułku" - o innych 
artystach opery, gdy przyjdzie na nich kolej wys
tąpienia , powiemy na swoim miejscu. Dyrektor 
opery, p. Szla górski, będąc na czele orkies try, nie 
zawiedzie powszechnych oczekiwań, równie jak 
korepetytorowie chórów pp. Gawecki i Kossoro
tów. 

\Vczorajszy dzień s ta nowi is totnie nową epokę dla 
naszego tea tru . Publiczno ć z niezwyczajnym unie
s ieniem przyjęła z< powiedzianą operę „Córka pul· 
ku". Całemu wys t a wieniu tej opery, przyozdobio
nej dwiema cudnie pięknymi dekoracjami Gropiu
sa, najsurowsza krytyka nic zarzucić nie może 

prócz lekkiego u s terku w chórze kobiet w intro
dukcji flktu pierwszego, lecz błąd ten przypisa ć 

tyklo należy za I-:knie niu si niektórych chórzvs 
tek pierwszy r a z wys tępujących n a s cenie. . 

G ZETA K R AKOW S KA n r 272 z 27 XI 1844 
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NA U.'1 }'.'')'/. }' w .<.; :a,·u a CH W.4RSTlł 

W r. 18-t:'. narod owość polska n ie miała przed 
.- o bą 1 ·eh widoków, j·1kie dla nie j dzisia j za
błysły! Prześladowana wszędzie , tłumiona 

menty silniejsze muszą już być bardzo 
silne aby działały. Jest to po prostu 
kwestia tła. Nieraz decydują tu o po
wodzeniu środki, jakimi rozporządza 
aktor: gdy zabraknie głosu, efekt zgi
nął. U pani Hoffmanowej naprzykład 
jest wprost niemożliwością aby głos za
wiódł, aby go nie starczyło, bo nie po
trzeba go nigdy w stanie wysiłku. A tn 
samo co mówię o głosie odnosi się do 
ruchów, do mimiki twarzy itp. 

(.„) Któż z nas nie spotkał się w ży
ciu z dwoma różnymi typami wymo
wy. U jednego mówcy słowa płyną 
miarowo, spokojnie, powoli, gest jest 
rzadki, zmiana głosu wyjątkiem; drugi 
w szalonym tempie rzuca się na przed
miot omawiany, gestem nadrabia gdzie 
dykcja nie sprosta i dwa tylko tony 
słychać w jego mowie: zapał i ekstazę. 
A jednak obaj, każdy na swój sposób, 
sprawiają wrażenie - jeden głębokie, 
drugi silne. 

S . KO ZM!AN (1872), T f; A T H. 
L 2, s _ 149-l :i~ 

wszędzie, ogłoszona nieledwie .zbro? n ią w 
Austrii Prusach i Rosji, schromła się poza 
ostatni' nieledwie swój szaniec, poza litera 
turę! Literatura jednak sama, przystępna je
dynie dla klas wyższych, nie była dostatecz
na do obudzenia w ludzie polskim tej mi
łości i przywiązania do mowy i obyczajów 
ojczystych co sama jedna pociąga umysły 
najmniej nawet wykształcone do przenosze
nia nad wszystko narodowości własnej i jest 
najsilniejszą zaporą przeciw zamachom _wf.
narodowienia jakiego bądź ludu. TG m1łosc . 
to przywiązanie do wszystkiego co swoje, co 
ojczyste, mogła jedynie rozpłomienić i up -
wszechnić literatura obr azowa, a zatem d r -
rn~ t yr.zna , r ksploatowan umil ji;t ni i w tym 
l{łównie celu. Widowis a teatralne, przy t J?
ne dla wszystkich, więcej nęcące masę a ni
żeli ksiażki skierowane do takiego celu za
powiadały wywrzeć wpływ stan?wczy _n~ 
umysły wszelkich warstw ludności polsk1e1, 
bo słusznie .J. Kamirisk i powiedział: 

Wie k •wój pokrzywdza zdaniem zardzewiałym 
Kto czczej zabawy szuka w niej powodu. 
Silniej niż dusz n rozmawia it: z ciałem . 
R ozn1aw ia scena ze se r cem narodu! .•. 
.Jeden tam węzeł dwie st rony koja rz)' , 
Co jedna czuje - druga ma na twarzy! 

Tak przynajmniej zapatryw ali się w r. 18-1:.l 
na teatr wszyscy praw o myślący Polacy! W r. 
1843 utrzymanie i wzniesienie sceny polskiej , 
skierowanie ku j e j narodowym celom h y ł o 
n ie sł y c h a n e j w ag i. Teatr polski, cof
nięty dzisiaj siłą w ypadków w głębię stał 
w r . 1843 na przedzie politycznej polskiej 
sceny! i ja przyna jmniej wierzyłem wówczas 
i do dziś dnia wierzę , że dopóki tylko wolno 
nam będzie mieć tea tr polski, dopóki go pro
wadzić będą ludzie myślący i patrioci, do
póty lud polski nie zniemczy się; dopóty zos
tanie po 1 ski m, rod z imy m!. .. 

H. MECISZEWSKI 
Słów kil k a na śc i e do ł'erdynanda Koi siewicza 

L w ów 1848, s. 68, 69 

TREŚl:' I FOR1l/A 
W GRZE A/(TORA 

Zewnętrzna forma, to rzecz zdaniem naszym 
dowolna i zmienna, to r zecz ulegająca zaw
sze krytyce, latwa do naśladowania, latwo 
dająca się odrzucić; ale treść, pojęcie, myśl 
wlana w rolę oto jej nieśmiertelne pier
wiastki, które okraść się nie dadzą, a któ
rych naśladować niepodobna, bo one pocho
dzą z duszy artysty z jego geniuszu i z jego 
istot y. Forma starze je się i przeżywa S'ię, bo 
pojęcia o n i ej zmi eni ajq_ s ię -niemal z każ
dym pokoleniem. Dziś f orma sceniczna. 
upraszcza się, że tak powiemy a niewątpli
w ie f orma stworzona przez Talmę nie utrzy 
malaby się już obecni e na sceni e. Naśladowcy 
więc biorą to tylko, co wlaśnie przechować 
się i przekazać pokoleniom nie da, ale n i e
:;dolni oni uchwycić tego, co aczlcoLw iek po
chodz i : pierwiast1w nieśmiertelnen ,, trn1ie ra 
z artystą. 

-------
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