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JEST GODNE UWAGI JAK W ZETKNIĘCIU 
z niezwykłym tym człowiekiem rzeczy wszystkie 
cofały się niejako do korzenia swego bytu, odbu
dowały swe zjawisko aż do metafizycznego ją
dra, wracały do pierwotnej idei, ażeby w tym 
punkcie sprzeniewierzyć się jej i przechylić w 
te · wątpliwe, ryzyko\l\1ne i dwuznaczne regiony , 
które nazwiemy tu krótko regionami wielkiej 

herezji. 

RZECZ 
O DZIAŁALNOSCI KUPCA JAKUBA 
W TRZYNASTYM, NADLICZBOWYM 

I NIEJAKO FAŁSZYWYM 
1\1IESIĄCU ROKU. 

1. Od dni, od tygodni, gdy Jakub zdaje się 
być pogrążonym w zawiłych konto-Irnrren
tach - myśl jego zapuszcza się w ta jnie, 
w labirynty własnych wnętrzności. 
Jakub powoli zanika, więdnie w oczach. 

2. Podczas jednej ze swych wędrówek po mie
szkaniu Jakub przypadkowo spotyka Pol
dę i Paulinę, dziewczęta do szycia gospoda
rujące rekwizytami swego fachu. Przypad
kowe to spotkanie iłaje się pocz Jkiem ca-

lej serii seansów, początkiem wielce cieka
wych i dziwnych prelekcji, podczas których 
.Jakub zdołał rychło oczarować obie panien
ki urokiem swej przedziwnej osobistości. 

3. Nocami Jakub rozmawia z Bogiem, prosząc 
się jak gdyby i wzbraniając przed czymś, 
co natarczywie żąda i rlomaga się. Aż pew
nej nocy podniósł się ten głos groźnie 

i nieodparcie żądając, aby mu dał świade
ctwo usty i wnętrznościami swymi. 
I słyszymy jak duch weń wstąpił, jak pod
nosi się z łóżka, długi i rosnący gniewem 
proroczym, dławiąc się hałaśliwymi słowy , 
które wyrzuca jak mitralieza. Słyszymy ło
mot walki i jęk Jakuba, ięk tytana ze zła
manym biodrem, który jeszcze urąga. 

4. „Jakubie handlować, Jakubie sprzeda
wać" - wołają wszyscy, a wołanie to, 
wciąż powtarzane, rytmizuje się w chćrze 
i przechodzi powoli w melodię refrenu, 
śuiewaną przez wszystkie gardła. 
Wtedy Jakub daje za wygraną - rusza 
z krzykiem ku barykadom sukna. Wyol
brzymiony gniewem, z głową spęczniałą 
w pięść purpurową, wbiega jak walczący 
prorok na szańce sukienne i szaleje prze
ciwko nim. 
Bele lecą, rozwijają się z łopotem w po
wietrzu w ogromne chorągwie, półki wy
buchają zewsząd wybuchami draper ii, wo
dospadami sukna jak pod... uderzeniem 
Mojżeszowej laski. 

5. Gniew Jakuba uspokaja się powoli , układa 
się i zastyga w pokładach i warstwach 
·rajobrazu. Kupiec Jakub ze sklepu cyna
monowego siedzi i nasłucht.i:je. Zjawiają 

się wyzywająco ubrane „w długich koron-



kowych sukniach'' prostytutki. Mogą to być 
zresztą żony fryzjerów lub kapelmistrzów 
kawiarnianych. Idą drapieżnym, posuwi
stym krokiem i mają w niedobrych zepsu
tych twarzach nieznaczną skazę, która je 
przekreśla, zezują czarnym, krzywym ze
zem lub mają usta rozdarte lub brak im 
koniuszka nosa. Przyszły z ulicy J{rokody
li . .Jakub - rdzenny mieszkaniec miasta 
trzyma się z dala od tej ulicy. Kiedy, bo
wiem, w starym mieście panuje wciąż jesz
cze nocny, pokątny handel, pełen solenne.i 
ceremonialności, w tej nowej dzielnicy 
rozwinęły się od razu nowoczesn~. formy 
komercjalizmu. Pseudoamerykanizm zasz
czepiony na starym, zmurszałym grunc·e 
miasta, wystrzelił tu bujną lecz pustą i bez
barwną negacją tandetnej, lichej pretensjo
nalnośc i. K upiec Jakub ze sklepu cynamo
nowegu nasłuchuje i słyszy . 

6. .Jakub asłuchuje i słyszy . Słyszy z rosną
cym i pokojem daleki przypływ Hum ó v, 
które nadciągaj ą . Rozgląda się z przera
żeniem po pustym sklepie. Szuka subie.c
tów. Alec· ciemni i rudzi a iołowi~ dokąd' 
odlecieli. Pozostał on sam tylko w trwodze 

rzed tłumami , które w et mają zru ać cisz 
sk!epu plądruj ącą, hałaśliwą , rzeszą · r o
zebrać między siebie, rozlicytować całą tę 
bogatą jesień od lat zbieraną w wiei ·m 
zacisznym spich lerzu. 

7. Na dai·mo .Ta ub ostrzegał 
a darmo groził zaklinającymi 

gestami, nie dosłyszano go, 
nie dostrzeżono. 

SCHULZA POZNALEl\1. J.ESJENIA 19:16 R. PRZEZ 

czyst.v przypadek. Otrzymaliśmy mianowicie - ja 

oraz jeSZ('ZC dwaj, parnjący si ę piórem, rówieśnicy -

od pewnej instytucji propozycję urządzenia wieczor11 

autorskiego. Insty tucja postawiła jednak warunek: 

zażądała , by ktoś zmrn~· nas wprowadził. \Varunck 

o ty le trudn~· do spc lnienia, że z pisarzy lwowskich 

nie znaliśmy nikogo; trwha b~rło rozejrzeć się po 
prowincji. Po tiłuż s z~ eh deliberacjach w y bór padł 11; 1 

.- llt1'UR .SA X J) .· l UF!.' 

*** 

z .:.i r ty . u i u . . Il'!1 dwóch i ja Jedt<n" 
fKUL'l' U R . t ; r 4.1 7. !.J . X T. Ut :i J 

Schulza. l\licszlrnl w Dr ihoh~· czu, dokąd. by go Z <l 

prosić, trzeba było s it; wybrać . 

Ulica Floriańska przypominała widoki m ego rodzin 
nego Sambora: te sam domJ, powleczone sinka, 
k obielJ' '" pe1·ukach na przy zbie. taplające się " 
r y nsztokach cl z iel'i. Byla to ty powa siedziba żydow

skie j biedoty, Zanrn t't ka - jak niegdyś mawiano -
ulica - tyle że u w ylotu znajdowała się kapliczka 
z Matką Boską. Dom S chulzów b~· I okazalszy (ld in
nych , podmurow:rn.v . P rz . z zarosłe chwastami pod-



wórze - opisał je w opowiadaniu „Pan" - wcho
dziło się na pokoje, któr~ zajmowały dwie stare, 
rozczochrane kobiet;\'. Były to: siostra pisarza i jego 
kuzynka. Sam Bruno mieszkał w najdalszej, wyta
petowanej książkami, izbie. Aksamitny, wypłowiały, 
m.ysi, biegał truchcikiem pod ścianami, na których 

"\visiaiy dość ryzykowne - jak na prowincjonalnego 
nauczyciela - rysunki. Biegając, to odkurzał książ
kę, to składał się - jakby do strzału. Mimo tych 
wojowniczych gestów człowiek okazał się jak naj-
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życzliwszy. Zgodził się przy jechać do Lwo,\1a i po
przedzić nasz wieczór odczytaniem jakiejś nie opu
blikowanej noweli. 
Dopiero po tym n rieczorzc zapoznałem się ·- wstyd 
1>owiedzieć - ze „Sklepami cynamonowymi". Lek 
tura ta zrobiła na mnie wrażenie tak wstrząsające. 
:i:e ją odchorowałem. Wywiązała się korespondencja 
i w rezultacie - przyjaźń. Wizyty w odległym o 30 
k zaledwie Drohoby czu stały się odtąd urozmaice
ni m moich spędzanych w Samborze wakacji. 



Schulz, któr;v okazywał duż:i pohhiżliwość dla mo
ich kr.v tyczn.vch juveniliów, ułatwił mi pierwsze kro
ki na te renie prasy stołecznej, jedrn1 zaś z pr:.i<· prze
słał Gombrowiczo\.\'i. St11d nowa - odmienna, co 
prawda, w tonacji od poprzednif'j - znajomość . 

Witold h.v ł człowi eki em mnie j łatw .vm . mniej do
bry m od S chulza. 

W sierpniu 19::!!) r. Witold wyjechał do Argcntyn.v, 
mnie -- wojenna zawierucha zagnała do Sambora, 
sl«!C korespondowałem z Schulzem aż do chwili, gd,\· 
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zgim.!ł - w listopadzie 1 !ł ·12 r. - na ulicach d1·oho
byckiego g ' tta. To jednak , ż e po Int ach nawiązałem 
kont akt z Gombrowiczem na nowo. zawdzic;czam 
również chulzowi. 

. ,, 
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\' SI\'lIERć WIELKIEGO CZŁOWIEKA 
się dziełem przypadku. Nawet wtcd. · 

jesr ·zecz) wiści~ przy padkowa, biografowie po:· 

l" l ~[ ; r'ię już o to, h,\-' przypisać jej sens. h)' ustal' 
n• 11;_1 t ' •. 1 jego życiem a zgonem logiczny zwi:izek. · 
m 1a1. 11a myśli Goethe, mówiąc: „Mehr Licht" - p •

s t a'l i\' iedzy czy rozsunięcie firanek'? Fakty. i in t< r
p c tucje nachodz;~ tu na siebie. Dam więc na zak• 

c::r.enic interpretację śmierci Schulza, interprcta 

k tór; nada jej S<'ns, zgodny z jego dziełem. 

:lHTUH SANDJ\ UA'R 

Z wykłmłu o B. Schulzu 
wn~łoszonego na Sorbonie 

21 ~t,\ cznin 1976 r. 

J N • 1„d eni w sąsiednich gettach, pozostawaii~ r 

l„-':<':r cały czas w k ontal-cic . Sch11lz pi . a ł mi. 
h1·01 · się j ak może przed nędzą, że s tara sit: pr 1 -
ż . ' ·. ' Iowo „przeżyl: ", pamiętam , zastanowiło m r-

7..V .1dda ·ało ono rzeczywiście jego prawdę r:; -
b· u·t1z1c j osobistą'? Tak czy owak, właśni ~· w lis lor 

zie 942 r. otrz.vmalcm z Drohobycza zwrot zaad 
s r<.llle j do niego z samborskiego getta pocztówki -.: 
s •.1~n .J lem: „A d resat nieznany ". 
I no. ·r o w pięć mies ic;: cy późni ej poznał l'm o rnli 



ności jego śmierci. Getto samborskie dogorywało: po 
\lllielu akcjach było tam jeszcze około ośmiuset osób, 
czekających na likwidację. Ale getto drohobyckie 
wyprzedziło nas w śmierci. Pewnego dnia uciekinie
rzy stamtąd zjawili się w Samborze, gdzie - jak 
ich zapewniano - „panował spokój". Spotkałem 

wśród nich niejakiego p. 'fhorna, rabina drohoby
ckiego, od którego dowiedziałem się, co następuje: 
Nie była to jedna z akcji normalnych, podczas któ
r ych patrole wchodziły do domów i zabierały mie-

szka i'1ców; była to „akcja karna". Jakiś Żyd strzelił 
do esesmana, wobec czego oddział SS wkroczył do 
dzielnicy , strzelając do każdego, kto się tylko nawi.
nął. Właśnie w tym momencie Schulz znalazł s ię na 
ulicy. „Co za pomysł - biadał rabin -- wychodzić 

na ulicę w podobnej chwili"! Gdyby Schulz był prze
żył tę akcję - zapewniają nas - była w yznaczo a 
juł wysłanniczka polskiego podziemia, która miała 

wywieźć go pod fałszywym nazwiskiem z Drohoh:r
cza i odstawić w b ezpieczne liejsce: spóźniła się 

cynamonowo. 



o odrobinę. Nic sądzę jednak, by Schulz - prz.' 
swej bezwolności i zafascynowaniu - chciał się na
razić na ryzyko nielcgał ej podróż~, i uniknąć losu. 
zakreślonego przez całe swe dotychczasowe życi 

i dzieło. Wyjście na u licę w chwili, gdy wszyscy sit· 
chowali. wyglącła na r zucone podświadomie losow i 

·wyzwanie, na po;ychuan11 łit ·czne samobójstwo. Cz, 
długo - zadav:alcm sobie p~1 tanic, słuchając rabi
na - ciał0 jego leżało na bruku, jak owe kamieni 
z jego opowiadania, zarlt>ptanc przc7 przechodniim· 
„do niepoznaki, rlo hłogiej n icości'"? 

Przc łoż~ In z. fr[l n c uskic~o iVTn ł~o r7.ala KAK !fo. L 

.. OD PYTANIA CZY POTRAFIŁBYM FILOZOFI
c nie zinterpretować rzeczywistość: „Sklepów cyna
m onowych", i:wjchętniej chcialbym się uchylić. Są

dzę , że zracjonalizowanie widzenia rzeczy tkwiącego 
dziele sztuki równct si ę demaskowaniu aktorów, 

.ies t k01icem zabaw7;, jes t zubo · eniem problematyki 
ziela. Ni e cllai go, :Ce by szt uka bylu logogryfem 

z ukrytym kluczqm , a fi !ozofi,a tym samym logogr?r
f em - rozwią :mnym. R ó7nica jest qlębsza. W dzie
e sztuki il ie została jeszc?e przerw ana pępou;ina 

Z LISTU 
BRUNO SCH ULZA 

o 
STAN SLA W A IG ACEGO WITKIEWICZA 

TYGO DX! K I UST RO WA :\'Y. 1935 r ., nr 17 

'.ącząca je z cało.~cią nasz j probl ema t yki, krąży tam 
)eszczr kre w tajemnicy, l\:o;'iC'e naczyń uchodzą w 
noc otacza · ącą i wracają st.amtąd pełne ciemnego 
j1 uidu. W fi lozof iczn e j inte:-pretac1i mamy już t.ylko 
wypruty z całości pr~bl?ma iyki preparat anatomicz
n y . Mimo to sam ciekaw .?estem, jale brzmiało by w 

f ormie dyskursy ie.i c r e d o filozo_f frz ne , Sklepów 
1 ynamonowych". Będzie to raczej próba o p i s u 
·:!eczywistości tam danej aniżeli jej uzasadnienie . 
. Sklepy cynam onowe" dajq pewną receptę na rz e-



czywistość, statuują pewien specjalny rodzaj subs
tancji . Substancj11 tamtejszej rzeczywistości jest w 
stanie nieustannej fermentacji, kiełkowania, utajo
nego .życia. Nie ma przedmiotów martwych, t1uar
dych, ograniczonych. Wszystko dyfunduje poza swo
je granice, trwa tylko na chwilę w pewnym kszta/
cie, ażeby go przy pierwszej sposobności opuści.ć. 

W zwyczajach, w sposobach bycia tej rzeczywistośc i 

przejawia się pewnego rodzaju zasada - panmaska
rady. Rzeczywistość przybiera pewne kształty tylko, 

dla pozom, dla żartu, dla zabawy. Ktoś jest człowie
kiem, a ktoś karakonem, ale ten kształt nie sięga

istoty, jest tylko rolą na chwilę przyjętą, tylko na
skórkiem, który za chwilę zostanie zrz ucony. Statu
owany tu jest pewien skrajny monizm substancji, 
dla której poszczególn e przedmioty są jedynie ma
skami . Życie substancji polega na zużywaniu nie
zmiernej ilości masek. Dlatego z substancji tej ema
nuje aura jakiej.§ panironii. Obecna tam jest nieu
stannie atmosfera kulis, tylnej strony sceny, gdzie 

aktorzy po zrzuceniu kostiumów zaśmiewają się z pa
tosu swych ról. W samym fakcie istnienia poszcze
gólnego zawarta jest ironia, nabieranie, język po bla
zefisku wystawiony. (Tu jest, zdaje mi się, pewien 
punkt styczny między „Sklepami" a światem Twych 
kompozycji malarskich i scenicznych). 
Jaki jest sens tej uniwersalnej deziluzji rzeczywi
stości, n ie potrafię powiedzieć. Twierdzę tylko, że 

bylaby ona nie do zniesienia, gdyby nie doznawała 
odszkodowania w ,jakiejś innej dymensji. W jakiś 

sposób doznajemy głębokiej satysfakcji z tego roz
l LLźnienia tkanki rzeczywistości, jesteśmy zaintereso
wani w tym bankructwie realności. 

Mówiono o destruktywnej tendencji książki. Być 

może, że z punktu widzenia pewnych ustalonych 
wartości - tak jest. Ale sztuka operuje w głębi 

przedmoralnej, w punkcie, gdzie wartość jest do
piero i n s ta tu n as c en d i. 
Sztuk'l jako spontaniczna wypowiedź życia stawia 
zadania etyce -- nie przeciwnie. Gdyby sztuka mia
ła tylko potwierdzać, co skądinąd już zostało ustalo
ne - byłaby niepotrzebna . Jej rolą jest być sondą 

zapuszczoną w bezimienne. Artysta jest aparatem 
rejestrującym pr0cesy w głqbi, gdzie tworzy się wa.r
tość:. Destrukcja? Ale fakt, że treść ta stała się dzie
lem sztuki, oznacza, że af irmu.jemy ją, że nasze 
spontaniczne głębie wypowiedziały się za nią. 
Do jakiego rodzaju należą „Sklepy cynamonowe"? 
Jak je zaklasyfikować? Uważam „Sklepy" za po
wieść autobiograficzną. Nie dlatego tylko, że jes t 
pi sana w pierwszej osobie i że można w niej dopa
trzeć się peimiych zdarzeń i przeżyć z dzieciństwa 
autora. Są one autobiografią albo raczej genealogią 
duchową, genealogią kat' ex o c h en, gdyż ukazu --
ją rodowód duchowy aż do tej głębi, gdzie uchodzi 
on w mitologię, gdzie gubi się w mitologicznym ma
jaczeniu. Zawsze czułem, że korzenie indywidualne
go ducha, dostatecznie daleko w głąb ścigane, gubią 
się w mitycznym jakimś mateczniku. To jest dno 
ostateczne, poza które niepodobna już wyjść. 



S PEKTAl\:L U BIER.ZE UDZIAŁ Z • POL TE
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ens" - to czołowe przedstawieni<1 polskiego t"ail'U 
udenckicgo. 
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HOŹMIAN 
O PROJEKCIE KONTRAHTCJ 

O TEATR 1893 

Projekt, w najlepszym zamiarze po
jęty i z najlepszą wiarą napisany, 
grzeszy nieświadomością stosunków 
teatralnych w ogóle, a zwłaszcza 
polskich. Najbystrzejszy umysł nie 
może w tej mierze zastąpić do
świadczenia. 

Głównym błędem projektu jest, 
że tak dalece ogranicza władzę 
i działalność dyrektora teatru, 1z 
przemienia go nie tylko w maneki
na poruszanego za pomocą sznurka, 
ale po prostu z powalonego już 
z góry o ziemię wroga rady miej
skiej, skrępowanego sznurami. Wy
daje się to jakby z góry powzięty 
był zamiar oddania teatru w ręce 
człowieka zupełnie niedoświadczo
nego ani obeznanego ze sprawami 
teatralnymi, a co gorsza, wrogiego 
teatrowi i miastu. Po cóż było tyle 
rozprawiać w ankiecie i komisji tea
tralnej o potrzebie, ba, o konieczno
ści sprężystych, jednolitych w tea
trze rządów? Czyż nadaremnie po
woływaliśmy się wszyscy na słowa 
Fryderyka II, iż łatwiej dowodzić 
pułkiem niż teatrem, lub na przy
kład Goethego i niezliczonych trud
ności, z którymi miał do walczenia 
w zarządzie teatru? 

Mniemam, że dziecinnie podej
rzliwej publiczności naszej dałem 
dostateczne rękojmie, iż nie byłem, 
nie jestem i nie będę kandydatem 
na dyrektora nowego 'w Krakowie 
teatru. Zupełnie zatem uspokojoną 
być może i pewną, że nie przema
wiam pro domo sua. Oparty prze
cież na długoletnim doświadczeniu 
śmiem twierdzić, że projekt kon
traktu nie rozwoju, ale zgubnego 
skrępowania sceny polskiej w Kra
kowie byłby początkiem. Nie staję, 
jak Ty, w obronie przyszłej entrep
ryzy, ale wprost w obronie przy
szłego teatru, którego pomyślność 
na podstawie wiadomego projektu 
zapewnioną być nie może. ( .. . ) 

Projekt zaś, przez samo już ogra
niczenie zbyt wielkie władzy dy
rektora, uniemożebnia stworzenie 
i utrzymanie dobrego teatru. ( ... ) 

Nie tylko, że projekt tendencyj
nie jest zwrócony przeciw przedsię
biorcy, ale zgoła jest niepraktycz
ny, a w pierwszym rzędzie zamiast 
przyciągać, odstraszać będzie akto
rów od teatru krakowskiego. Tak 
dalece odczuwam jego wadliwość, iż 
idę o krok dalej niż Ty i twierdzę, 
że nie ma innego wyjścia, jak ode
słanie tego projektu przez radę do 
komisji, aby ta, po zasięgnięciu zda-

nia rzeczoznawców, nowy ułożyła. 
Cokolwiek wtedy się stanie, nie bę
dzie powiedzianym, iż ludzie, któ
rym dobro sceny polskiej leży na 
sercu, a którzy mają prawo i obo
wiązek odezwania się o jej przy
szłości, zgrzeszyli milczeniem i obo
jętnością. 

S . KOŻMIAN, TEATR, t . 1, s . 75-76 

BENEFICJANTl\A, 
A DO TEGO PANNA ... 

Dn i a 2 7 marca. Na benefis pann·y Pai
czewskiej dzieło sceniczne w dwóch od
działach, z francuskiego pp. Scribe i Bayard 
pr::etłumac::one pod tytułem „Szesnastoletnia 
k rólowa", po czym komedia w 1 akcie Kot
zebuego „Mąż pustelnik". W pierwszej sztu
ce czystym, pięknym ubiorem, jako też żyw
nośc:ią swej gry pierwszy raz odznaczył się 
p. Szturm, za co też przez publiczność s!u
sznie wszelką chwalebną usilność ce~iącQ, 
poklciskanym i wywołanym został . Co s ię ty
czy drugiej sztu ki, nie pojmuję , jak bene
ficjantka, a do tego pa'l.na, tak s tarą , już 
dawno zapomnianą, a co gorsza zupełnie 
lichą i gorszącą ramotę na swój benefis wy
brać mogla. Sztuka ta lubo na r epertoarze 
me znajdztje się, graną atoli by ła bez zeztco
l2nia, jak mi s ię zdaje. Dyrek c j i, przynaj
mniej mnie, o to n ie pytano. P ewny jestem, 
iż gcl ;(Jy którykolwiek z członków Dyrekcj i 
jq przeczytał, za.pewna by na 1cystawe onej 
nie zezwolił; przedstau:iam w i ec Prześwietne i 
Dyrekcji, o.by JW Dy-?ktora Poli cji wezwa ·, 
zechciała do nakazani a komisarzom, aby pod 
żadnym pozorem sztuk na repertoarze nic 
znajd-.;,jąq;ch się bez uprzedniego zezwole
•Lia Dyrekcji ogłaszać nie zezwalali. Natlok ·iL 
w teatrze nie było i nie dziw, bo też wy
brane sztuki na to nie zasługiwały. ( ... ) 

Dn i a 3 1 marca. Z zawieszeniem abona
mentu po raz 1-szy „Pensjonarki w St. 
Cyr.", komedia w 3 aktach przez Aleks. Du
nas, tłumacza na afiszu nie podano. Sztuke 
!ę wystawiono z niezwuczajnyrn przepychem·, 
kostiumy po kilkakroć zmieniane, bogate 
i bardzo gustowne, dekoracje najpiękniejsze, 
slov:em, co się tyczy zewnętrznej ozdooy, 
nic do życzenia n ie pozostało. Artyści nawet, 
lubo pierwszy raz w tej sztuce występowali, 
role swoje dosyć dobrze umieli i one z nale
żytą starannością odegrać starali się . Zaden 
atoli z nich przed innymi nie odznaczył się, 
gdyż osnowa ~ztuki zręczności im do tego 
nie poddała. Sztuka ta salonowa przy ozdo
bnej wystawie, żywym i prędkim graniu, 
może i powinna podobać się, jakoż w rzeczy 
sam ej cala, publiczność licznie zebraną do 
pól do jedenastej w uważnym słuchaniu za
trzymała; a przecież ani bardzo żywych 
oklask ów, ani zadowolenia wielkiego nie 
sprawiła, czego głównym powodem być się 
zdawało: 1wprzód osnowa sztuki bez wszel
kie j ciekawości i natężenie uwagi wzbudza
jącej intrygi, bez wszelkich niespodziewa
nych w ·ypadków coup de theii.tre zwanych, 
r:ała na pięknyr.h wprawdzie, ale zbyt dłu
gich rozmowach i deklamacjach oparta, 
większej części publiczno.ki nie tylko nie za
jęła, ale nawet długością s1cą utrudziła i je
dynie tylko piękną su:ą wystawą do końca 
zatrzymala. Po wtóre zby t dlugie przerwy 
między aktami, pól godziny niekiedy trwają
ce, publiczność i tak już żadnq ważna in
tryga nie związaną niezmiernie ni.ecierpli
wiły i do tego stopnia zmęczyły, iż już koń
ca tylko z niecierpliwością czekała, co się 
szczupłością samych oklasków wyraźnie oka
zało. Iż takie sztuki Francuzom podobają się, 
nie j est bynajmniej dziwne, gdyż naprzód są 
dla nich narodowymi, po wtóre pięknym ję

zykiem napisane i z w-rodzona Francuzom 
żywością, bez wszelkiej niepotr~ebnej straty 
czasu odegrane na wartości swojej wit>!ce 
zyskują. U nas zaś dla niedostatku wszy
stkich powyższych przymiotów koniecznie 
męczyć i. nudzić muszą. Z tych powodów 
sztuce tej nie wróżę wielkiego powodze
nia. 

Raport F. HECHLA za czas 24 HI - 13 IV 1844 

POŻEGNANIE 
STAREGO TEATRU 

wygloszone z naszej sceny 

przez Antoninę Hoffmann 31 OS 1893 

Kurtyna spadła i za małą chwilę 
Wyjdą stąd wszyscy i światła pogasną. 
W mury - gdzie Sztuka lat mieszkała tyle, 
Gdzie jeszcze dzisiaj gwarno jest i jasno, -
Cisza i ciemność z twarzą ołowianą 
Wstąpią i już w nich na zawsze zostaną. 

Czyż porzucai ąc: gmach ten poczerniały, 
Scian jego nagich nikt się nie zapyta 
Od dawna lata świetności i chwały? 
Czy zapomnieni:l. pomrokiem okryta 
Stara ta scena, co dziś pustką stanie, 
Wzg·ardę ma tylko mieć na pożegnanie? 

I za co wzgardę? Za co gardzić czaszą 
Pękniętą, z której piło się przez lata; 
\Vszak ona z dłonią już się zrosła waszą! 
- I łzawy zachwyt i radość skrzydlata 
I śmiech serdeczny i wspomnień niemało 
Na dnie tej czary rozbitej zostało. 

Co wspomnień! - i\1ury brzmią Przeszłości 
echem 

I orszak cały widm się jakichś tioczy; 
To ci, co salę poruszyli śmiechem, 
lub łzą gorącą napełn i ali oczy, 
Co a s karmili duszami własnemi -
I w z iemię poszli - jak wszystko na ziemi; 

Wszystk o krom Sztuki! Choć ginie artysta, 
Krew sw 4 serdeczną składając w ofierze, 
Sztu ka trwa z;n sze - wielka, wiekuista 
I \'I. Zbudza rzesze ofiar ników świeże: 
\Vięc pójclziem - ołtarz porzuciwszy stary, 
Na nowym - Sztuce nowe kłaść ofiary. 

L. RYDEL 

GOŚCINNE WYSTĘPY 
TEATRU AUSTRIACKIEGO 

Wczorajszr, otwarcie teatru niemieckiego, 
liczną sprowadziło publiczność. Wystawa 
„Normy" wszystkich zadowoliła słuchaczów. 
Zar:iz po odśpiewaniu introdukcji przl•z 
chór kapłanów i druzów powszechne nastą
piły oklaski i te już trwały do końca opery, 
Ulubiona śpiewaczka panna Ruth powitana 
została oklaskami, którymi każdy jej śpiew 
następnie uwieńczono. Głos panny Ruth zna
cznie upięknił się przez upłynione dwa lata. 
Niemniej przyjemnie zachwyceni byli słucha
cze śpiewem utalentowanego tenorzysty pa
na Kochańskiego, który poprzedników swoich 
przewyższył, a miły basista pan August 
Fiszer i draga śpiewaczka panna Frise w ni
czym także nic ustępują dawniejszym; w 
ogólności zaś niniejsza opera niemiecka pod 
dyrckc.i ą pana !\latte wszystkie inne dotych
czasowe, goszczące tu kiedy niekiedy, znacz
nie przewyższając, zapowiada lubownikom 
harmonii piękne wieczory muzykalne tego 
lala. 

GAZETA KRAKOWSKA nr 114 z 21 V 1839 

NOWA EPOKA 
TEATRALNA 

Miasto nasze nie może się liczyć do 
wielkich. Pan Chechłowski uzyskawszy 
do rządu naszego pięcioletni przywilej, 
nową 1irawdziwie epokę teatralną sta
nowi. Zrzekłszy się dobrowolnie wspar
cia, pobieranego przez dawnych przed
siębiorców - odebrawszy teatr zupeł
nie opustoszony przez swoich poprzed
ników tak dalece, że mu tylko gołe 
ściany dostały się w udziale, przypro
wadził go do takiego stanu świetności 
lóż, oświetlenia i dekoracji, jak równie 
pod względem artystów i artystek -
że ten z żadnym z poprzednich porów
nać się już dziś nie da. 

GAZETA KRAKOWSKA nr 74 z 1 IV 1841 

opr. derz7 Gol 


