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Możliwe - prawodopodobne nawet - że 
wszystko zaczęło się w K RAKOWIE. Za
równo JOHANNES MENNEL z WITTEN
BERGI, jak MUTIANUS RUFUS z ER
FURTU podają zgodnie, że - posiadł
szy na niemieckich uniwersytetach wszel
ką wiedzę, jaka była kom ukolw iek do
stępna - doktor GEORG FAUST z RODA 
pod WEIMAREM udał się około roku 1515 
do Krakowa, aby wyuczyć się magii, al
chemii, przywoływania umarłych i przepo
wiadania przyszłości. Gdzie zawarł pakt 
z diabłem - nie wiadomo. Jak słusznie 
przypuszcza Marlowe, mógł zrobić to wszę-



dzie, Z'Ważywszy wszechobecno.§ć grzechu . 
Jednak t~ pewne, że pierwsze pertraktacje 
toczyły się o kilkadziesiąt kroków od miej
sca, gdzie dzisiaj przedstawiamy jego 
„TRAGICZNE DZIEJE". .Jeszcze przed 
kilkunastu laty można bylo w COLLE
GIUM MAIUS obejrzeć ślad szatańskiej 
łapy, wypalony na stole alchemika. Nale
żała ona - kto ·wie? - do piekielnego 
psa, Mefista. 'U-' którego paszczy zg inąt 
w końci~, jak wiadomo. potępiony doktor. 
Istnieje przynajmniej sześć wiarygodnych 
świadectw o losach Fausta, wczeiniejszych 
od popularnej frankfurckiej „HISTORII" 
z roku 1587, 10 której ivystępuje on pod 
imieniem .Jana; zaś bardzo dokładna i po
bożna „VITA FAUST!" z 1599 roku przy
tacza już całkiem ścisłe daty i okoliczności 
wydarzeń. Zrodzony około 1480, Faust 
rozu;iał się w nicość w 1540. Diabeł służył 
mu trzy razy po osiem lat, poświęconych 
różnorakim zajęciom. Pożerany bezbożnrf 
ciekawością Faust oddawał się naprzód 
dociekaniom, przede 'Wszystkim - ma
gicznym. Od kontemplacji stawiał bowiem 
wyżej umiejętność działania. Od panowa
nia nad własnymi namiętnościami - pa-
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r:ou.:anie nad potęgami natury. Ta właśnie 
ządza potęgi, libido dominandi, kazała mu 
później podróżować po .§wiecie i w za
światach . . Ona to skłoniła go do wędrówek 
P? R z'!!m.ie, ~~nstantynopolu, W enecji -
me mowiąc JUZ o cesarskim dw orze. Był 
to cza~ sławy'. honorów, cynicznych igra
sz~k i pus~e1 złośliwości: uczony prze
~zierzgnąl się .w awant1lrnika. Najbardziej 
Jednak zdumiewa ostatnich osiem lat. 
Znużony i znudzony Faust wrócił do 
WIT'J'ENBERGI; podobno postanowił siP 
nawrócić . Szatan skusił go jednak ponow~ 
nym paktem (ukoiwszy wyrzuty sumienia 
czarodziejską muzyką, dodekafoniczną za
pewne, jeśli wierzyć Mannowi): z ciała 
zwykłego studenta pozwolił mu ulepić 
He!e:ię, najpiękniejszą z kobiet starożyt
n?sci.. Zakochany Faust ożenił się z cie
niem, płodząc syna, imieniem .JU STU S · 
z:riarł w drżeniu i trwodze, pożegnawszy 
się z~ swymi uczniami, którym w żałosnej 
spowie~zi . wyznał tragiczną prawdę wła
snego zycia. 
Badacze mniemają, że Faust był dziedzi
c;m SZ~fVIO~A MAGA, który od Aposto
low kupie chciał zdolność czynienia cudów. 
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Albo przynajmniej biskupa TEOFILA, 
który najpóźniej w dziewiątym wieku za
warł pisemny traktat z szatanem, odrzeka
jąc się Boga i jego Matki. Zdjęta litością 
wyrwała go jednak z władzy demona, co 
zostało bardzo dobrze wyobrażone w licz
nych książkach i witrażach, najwierniej zaś 
chyba w katedrze w Laon. Jednak Faust 
był naprawdę człowiekiem swoich czasów 

· i w jego historii to właśnie najbardziej za
gadkowe i upajające, że - w niejasnym 
obrazowo kształcie - skupia on myśli 
i przeczuda decydujące dla cywilizacyjne
go zwrotu, jaki miał miejsce w szesnastym 
stuleciu. Znamienna dla Odrodzenia fascy
nacja alchemią mówi o ciekawości kosmo
su i pragmatyzmie wiedzy, która od trans
mutacji złota dojść miała do rozbicia. 
atomu. Rozpętaniu intelek tu odpowiada 
wyuzdanie zmysłów, zakaz małżeństwri 
i z lekka już libertyńska prowokacja oby
czajowa (szczególnie wyraźna u Marlowe'a). 
Związek z Heleną symbolizuje urok staro
żytności, której tak nie lubili twórcy 
REFORMACJI. Albo'wiem Faust był wła
ściwie rówieśnikiem LUTRA. Ba, w prote
stanckiej wyobraźni był jakby Anty-Lu-
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trem i kiedy Marlowe kazał mu osmieszać 
papieża, ówcześni widzowie bawili siP 
podwójnie: oglądali diabła · walcząceg~ 
z diabłem, odwiedzającego swą doczesną 
stolicę, Rzym katolicki, „wszetecznicę ba
bilońską". Faust znał tylko strach, nie -
poczucie winy. Popełnił też grzech nad 
grzechami, najmniej dla protestanta wy
baczalny: zwątpił w Łaskę. W jego postaci 
spotykają się najgroźniejsze niepokoje epo
ki: tytaniczna pokusa przekształcenia 
świata i straszny lęk przed możliwościa
mi, które skrywa ludzki intelekt. Podziw 
dla cynicznych awanturników ODRODZE
NIA, bez skrupułów depcących prawa bo
skie i ludzkie - i zgroza na widok narusze
nia porządku, który przez wieki podtrzymy
wał cywilizację Europy. Średniowieczna 
legenda o szatańskim zaprzeda·ńcu zyskała. 
now y wymiar, który umożliwił tysiączne 
przekształcenia wittenberskiego Doktora. 
Albowiem nie było postaci sprytniejszej 

. i bardziej wielokształtnej niż Faust; uwiódł
szy w siedemnastym wieku Małgorzatę, 
zrzucił w Wiedniu habit franci ·zkań ki 
i zmienił się w barokowego kawalera, 
spokrew.nionego blisko z DON JUANEM. 



W rodzinnym W eimarze urodził się jakby 
po raz drugi - pod piórem GOETHEGO, 
co zobaczył w nim niemal PROMETEU- J 
SZA. Za spratvą Fausta stwor"'onego przez 
Goethego nawet zło prz7Jc ynia się do bu-
dowania przyszłości. Za czasów roman-
tyzm1l bohater nasz obnosił su;ój nihilizm 
po zaułkach rosnących metropolii, świecąr· 
potępiel1,czym blaskiem radykalnego bun-
tu. W 'wieku dwudziestym PAUL V ALE-
RY zobaczył u nim sceptyka, bawiącego 
się u;lasnymi możliwościami intelektual-
nymi, TOMASZ MANN zaś - symbol 
przeklętej sztuki i potępionej ojczyzny. 
Można spokojnie pmciedzieć, że nie było 
to europejskiej kulturze zjawiska, do któ-
rego Faust nie i ściubiłby nosa. Ale 
u MARLOWE' A ma pierwotną siłę i żywio- J 
ławą prostotę. Ma świe.żość i moc, która 
umożliwia jeszcze wszystkie interpretacje. 
Jego Faust jest zarazem średniowiecznym 
grzesznikiem, renesansotcym kondotierem 
i nowożytnym tytanem. „TRAGICZNE 
DZIEJE" powstały bowiem niemal u ko-
lebki mitu, jednego z najoryginalniejszych 
jakie wydala Europa. 

JAN BŁOŃSKI 
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KOSMOGONIA 

llfaciej Szybist 

W KAZDEJ EPOCE, OBOK DZIEŁ OFICJALNTE 
UZNAWANYCH I TYCH, KTÓRE WYLICZANE Sr1 
POTEM PRZEZ PODRĘCZNIKI LITERATURY, 
przewija się jawny lub ukTyty wątek sztuki literac
kiej, pTZeciwny oficjalnym tendencjom. 
BaTdzo często si ę zdaTza, że właśnie te u.twory -
potępiane przez współczesnych, objęte wstydliwym 
milczeniem następców, ·uznane za poronione, szkodli
we, szaleńcze lub bluźniercze - pozwalają nam roz
poznać epokę lepiej niź w tomach zawierających 
u znane opinie. 
I więcej jeszcze: te diabelskie dzieła pozwalają do
ttrzec początki naszych własnych szaleństw TZUcone 
zaskakująco daleko w tył; odnoszą nowoc_csn n on 
konformizmy do tradycji długotrwałej i godnej. 
Najświetn iejsze dokonania literatury bywały wyn·iki em 
takich właśnie konfliktów. Niezgody na świat istnie
jący, wynikiem tragicznego, ale przecież obowiązują
cego w istocie każdego artystę, buntu w obec autoryte 
tów, buntu, który prowadząc r:::ęsto do osolnstej klę
ski, wyzwalał przecież równocześn ie siły i wartościowe 
dla wielu następujących pokoleń. Do tego rzędu dz iel 
należy z pewno cią grana dzisi aj sztuka. . 
.il.u.tor dramatu pod tytułem „Tragi cz·rie dzie je dok torri 
Fa usta" został w wieku 29 la t za m ordow any przez 
pchnięcie nożem w karczemnej bójce. D opóki ży l , był 
~nany równi e dobrze w środowiskach dworskich jak 
i w domach rozpusty oTaz podej rzanych lokalach, 
r; dzie zbierali się uchodźcy polityczni z Eu ro py TO~
dz żeranej konfliktami religijnymi Marlowe byl r ów 
nie silnie zaplątany w sposób życia jak i. w p roble
matykę myślową tych środowisk. Znaczy to, że n;e 
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tylko by l oskarżony pr zez wspólcze nych mora lizato
rów o rozpustny tryb ży cia, lee"" także o głoszen ie 
w swoich dramatach i sze rzen ie w i nny s posób pu
glqdów ateis tycznych cz y wolnomyślnych. J edno 
i drugie było, jak się zdaje , prawdą. W każdym r a:: ie, 
gdy. chodzi o pogl ądy, możemy być t ego pewni - sq 
zapisane w Jego dramatach. 

Il 

Wers j a Goe thego pr.:. y zwyczaila nas do w id:e ni a 
w Fm1 !:c1e sta r ca. Zdobywa on w p rawdzie druga mło
dość, ale nawet wów czas p ozosta j e star cem r o::.waż 
nym i znającym św iat. Zn ającym go sceptyczn ie a po
::.q da1ącym poznać go serdecznie. Fau st Marlowe'a n ic 
potrzebuje taki.eh transformacji . .l e~ t w istoc ie swo
j ej - n i e t ylko biologi czn ie ale także myślowo ż u c::u
cwwo - ·mlody. 
F A U ST Goethego zna świat i chce ty lko jednego: 
w świat te n ponown'ie i i.wie rzy<' wiarą m lodzieiicza , 
naiwną mo,;.e i niedośw iad czona , ale jeclyną jaka jest 
moz.lnua. Faust Marlow e'a to m lodzic niee, któr y alq 
pas1ę w klacla w to, by Aw iat ofern j qcy mu. s i ę po
pr zez ~mysly i poprzez tradycję podwa żyć. By - ze
s ta.ww1ąc go z sobq samym jako osobowo.friq - ~praw
dzić . prcnuom.ocnośc' praw, którym i si > rządzi. Pr;::y
pomma swym sceptycznym hero izmem innego bohat e
ra: Don Juana. O baj skierowu1ą młodz ieńczą fur ię 
przeciw zasadom epoki. Nie dlatego, że zasady t e 
przeszkadzają im używać życia - jak z reguły myślą 
ich ojcowi(' - lecz z nadmiaru nczciwośc i oraz z lęku 
przed wlasnq naiwnością i z jeszcze większego lęk>.t 
przed konformistyczną pól wiarą w pólklam st wa. 
;:!, ie trze ba chyba podkreś lać, jak poci qga jqcy jest ten 
kierunek myśli od naleziony w przeszłości dla współ 
czesnego c.rlowiel;a konfrontowanego nieomal codzien
nie z identycznymi ll1b z identycznych :: ródel wypły
u;a j qcymi z jaw iskami. 
Problematyka Faus ta oparta jest 1u1 kilku pr:::•slan
kach wypływających z tradycji. myślenia sclwlasiycz
nego i bogoznawczego tamtej epoki. Wiąże się ona 
z niesłychanie napiętymi konfliktami ideologicznym.i 
okresB Reform.a.cji. Nie miejsce tu na ich opisywanie. 
Tr,::eba jednak je wyliczyć; są one - w zmi enione j 
meco formie - odpowiednikam i postaw współcześnie 
istniejqcych. 
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Fa ust wie , że Bóg może z robić wszystko - po.w zba
w ien iem człowieka. Zbawić człowiek może się jedyni -.? 
sarn . To ograniczen i e wszechrno y pociąga w sobą 
przypuszc:.eni e dalsze: skoro z bawić mogę się tyl k fi 
sam, a więc skoro tkwi we mnie taka siła, ż rn oi.e 
otwiera<' bramy niebieskie, j est może ona aż tak po
tężna, że w og óle bram y te utrzymuje w stanie i.;tni.c
nia? Inaczej m ówi qc: by<' może to tylko od m ojej w ia 
ry i myśli zależy istn ienie Boga. Takie rozważanie 
poprzedz ić musiało decyzję Faus ta. 

Odda j e on swojq d uszę diabltt - ale diabe ł jest wo
bec niego tylko możliwością - jak Bóg - któ rą może 
p rzyjąć lu b odr;wci ć . J eżeli ją przy j mie, będ :de po
t ężny na ziemi; podobnie wi.ęc - .ieżeli uwierzy w Bu
ga stworzy akt2rn własnej u;oli przes trzen i~ 
niebi eskie, potężnego demiurga, zaświaty, metafizykę. 
I j eden (piekielny) i drug i (n ie bieski) obszar nieskofi 
czoności zawis ły jest więc w pewnym. momencie od 
d ecyz ji człowie ka. Czyli: Faust jest isto tnie potężnym 
ma pzem, potęzniejszyrn nawet n iż nam się w dramaci e 
przedstawia. Swoją decyzją może ustanawia ć n iebo 
lub cz ynić zeń ulotne widmo i:i tnicjące ty lko w zda
niach przepowiedni. 

D ra mat Marlowe'a czyni więc z człowieka centralny 
punkt kosmos·tt, przyznaje mu inicjatywę i wolną wo-
1.ę, widzi w nim jedyny aktywnu pierw iastek ws <. ech.
świ.ata, mogqcy przez swoje clzia lanie uruchomić [ub 
wstrzymać lawinę metafizyki; bez jego woli lawina 
t a wisieć będzie zau;sze nad na11zy mi glowam i 1v bez 
czasowym bez rn chu prawi e n i ei stn i enia. 

III 

TE ODLEGŁE OD NAS SPRAWY PROWADZĄ BEZ
POSREDNIO DO ISTNIEJĄCEGO OBECNIE STANU 
MYSLI HUMANISTYCZNEJ. FAUST BOWIEM NIE 
tylko odrzuca wszelkie skale wartości. Ustanawia 
on nową metafizykę - taką, która wypływa z istnie
nia jednostki i z jej wewnętrznego poczucia, ie 
istnieje przeciw światu. W „Tragicznych dziejach 
doktora Fausta" czlow·iek po raz pierwszy nie jest 
karłem wobec świata potęg nieludzkich. Nie jest na
wet tragicznych konfliktów ofiarą. Jest partnerem 
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.św iata i to partnerem dyktującym warunk i gry, wa
runki te wypływają bowiem z faktu, że istni.eje czło
wiek , a n ie , że istnieje świat. I dlatego Faust staje się 
istotnie panem natury, włada żywtołami i gen iu ze są 
m u posłuszne. 

Zanim jednak t o nastąpi, musi pr:;, ejść przez próbę , 
próbę iście tytaniczną. Przez próbę taką, która byla 
możiiwa jedynie dla bezroz1minej odwagi młodzieńca. 
Bo przecież zanim stanie się to, o czym pisaliśmy w 11-
żej, twórca nowych, egzystencjalnie istniejących za
światów, nie j es t ani przez chwilę pewien, czy isto t
nie n ie porywa się przeciw potędze demiurga . Czy 
is totnie ni e skazuje się na roz trzaskani e piorunem.. 
Faust bowiem n ie dokonu je eksperymentu myślowego; 
Jego eksperyment jest zmie rzeniem się z ewentualną 
realnością sądu bożego, stworzeniem sytuacji, z ~tórej 
żywy mo:i:e wyjść tylko jeden z nich - człowiek lub 
Bóg. 

Stąd nap ięcie dramatu, stąd brutalna, bo z blisko§ci 
:imierci wynikająca sHa , którą odczuwamy w każdej 
scenie. Faust zresz tą ig ra nie tylko ze śmiercią włas
n ą. Jest on jak Atias, tytan dźwigający kulę ziemską 
na grzbieci e. J eżeli poruszy się, zachwiany ci ężar może 
{J O ze trzeć w proch , jeżeii wyt rzyma n api ęcie i. prze
r ażenie paraliżujące · i ły , ciężar zni knie - a znaczy to. 
że .św iat zniknie, że znikną za ~wiaty · przytłaczające 
·obq każdego z nas, jak Atlasa przytłacza bryła Ziemi. 
A przy tym - pow tórzmy to jeszcze raz - n i e j est 
to żaden mocarz, lecz młodzik. N i e rozważny starzec, 
lecz żywiolowy i namiętny posZ"l!kiwacz mądrości. I to 
tclaśnie - jak powiedzieli.$my - j est zasadniczym p o
dobieństwem dram atu Fausta M arlowe'a clo drama
tów i napięć nasze j współczesności. Bo czyż t o w!a fl 
n i e nie on'a. burzona j est i budowana przez takich jale 
on opętan11ch, na.miętnych, nieświadomych nosiciel i 
mądrości człowieczej; r eaUzujących swoją wartość 
t y l ko poprzez to, że n1z1;kują swoje istnienie dla do
konan ia j es cze raz i jeszcze ra z fau stowskiego ekspe
rymentu ; negacji i ponownego odb11dowania świata.? 
Za f;w iaty budow ane w aktach wyobraźni wymagajq 
jednak - jak archaiczni bogow ie - 7.uclzk ich ofiar. 
Żeby mogły is tnieć , ni e wystarczy już łagodna, bierna 
wiara. Podtrzymywać ich istnienie musi ponawiany 
stale od nowa wysiłek destrukcji i konstrukcji, wy si. l ek 
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pot ępienia i zniszczenia - jeżeli nie przez bóstwo 
samo, to z pewnością przez wy::nawców tego bóstwa. 

IV 

'TEKST PREZENTO VI AN EGO PAŃSTWU DRAMATU 
NIE BYŁBY MOŻE TAK ZNACZACY I TAK WIE
LOZNACZNY, GDYBY NIE VYSIŁEK TEATRU, 
gdyby nie konstrukcja scen i uklad sytuacji, w któ
rych ulega on rozwinięciu, wyja śnieniu i modyfikacji. 
Tekst sam, traktow any tylko jako słowa, czyniłby za
pewne wrażenie prymitywu i ubóstwa. 

Jest to z jawisko zrozumiµłe, gdy wchodzą ·w grę 

·«twory pochodzące z odległych epok i stylistyk. Gdz in 
dawniej wystarczalo słowo, teraz trzeba obrazu poe
tyckiego. Gdzie dawniej rozumiało się ;;: na zenie dzię
ki obrazowi. poetyckiemu i a1'z; 7 ji w nim zawartej, 
teraz trzeba zalewu obrazów i t 11 sięcznych napo
mknień. 

Ale też i utwory Bacha nie zawsze ist11Laly jako pięk 
nie brzmiące konstrukcje dźwiękowe. Przez wiele lat 
te genialne w swej wieloznaczności i dyscyplinie kom
pozycje spoczywały w formie prościv. tkich, skrótowych 
zapisów zwanych basso continuo. Zapis taki by! świet
nym utworem lub prymitywnym skrz ypieniem w za 
leżności od tego, jak wstal zin terpretowany i zroz11.
miany przez wykonawców. Od ich bowiem wiedzy 
i umiejętno.~ci improwizacyjnej zależa ło czy ujawnia 
się tkwiące w tym zapisie światy muzyczne, czy też 
przez niewiedzę i bra~ wyobraźni pozostaną tym czym 
były ·- możliwością. 

Tek st niniejszego dramatu nie jest koncertem, ale 
może się nim stać. Zawiera w sobie ziarno, z którego 
wyrastają lub wyrastać mogą myśti i przekształceniu, 
analogie i pouczenia ważne nie tylko dla zbuntowa
nego przeciw pozorom mlodziefica, ale i ważne dla 
nas, k tórzy nic kochamy pozorów, a każdą prawd<~ 
cpukujemy i pragniemy sprawdzać nawet za wysoką, 
najwyższą cenę. 

MACIEJ SZYBIST 
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Christopher 

MARLOW 
urodził się w CANTERBURY W R. 1564, jako 
syn szewca. Ukończył szkolę w swym mieście 
rodzinnym a następnie uniwersytet w CA M
BRIDGE, gdzie zdoby! głęboką wiedzę, szcze 
gólnie w zakresie literatur klasycznych. Od 
najmłodszych lat zwracał uwagę niepospolity
mi zdolnościami, nieokie łznanym temperamen
tem i buntowniczą postawą. Budził powszechne 
zgorszenie radykalnymi wystąpieniami przec it•1 
religii i ówczesnemu porządkowi spolecznerr. u, 
co stawało się przy::zyną częstych konfliktói,;_ 
Oskarżony o ateizm i wezwany przed sąd nie 
dożył dnia rozprawy sądowej: zginął w 29 rok u 
życia (1593) w karczmie pod Londynem, ugo
d.wny sztyletem. 
Pozostawił sześć wielkich utworów napisanych 
w ciągu krótkiego życia: 

„TAMERLAN WIELKI", 
„TRAGICZNE DZIEJE DOKTORA FAUSTA", 

„ZYD MALTAŃSKI", 
„EDWARD II", 

„MASAKRA PARYSKA" 
„DYDONA, KRÓLOWA KARTAGINY" 

cena p rogr.1m11 z wk ładl1ą 6 zł 
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J. 

( ,'hristoplwr liarlorve 

DZ T u 
(THE TRAGICAL HISTORY OF DOCTOR FAUSTUS) 

tVolny przekfa.d i udaplacJa: BOHDAN KORZENIEWSKI 

Przewodnik gry 
Doktor Faust 

Wagner, iego sługo 
Wal des 

Korneliusz 
Student Pierwszy 

Student Drugi 
Papież Adrian 

Antypapież Bruno 
Kardynał Padwy 
Kardynał Francji 
Arcybiskup Reims 

Cesarz 
Marcin 

Fryderyk 
Benvolio 

Gomor1, błazen 

••• 

Jerzy Trelo 
Jon Nowicki 
Kazimierz Ka czor 
Wojciech Ruszkowski 
Jerzy Trela 
T odeusz Jurasz 
Zdzisław Zazula 
Bolesław Smelo 
Tadeusz Molak 
Eu zebiusz Luberodz ki 
Wojciech Ruszkowski 
Marian Słoikows k i 

Wi ktor Sadecki 
Janusz Sykutero 
Andrzej Buszewicz 
Jerzy Binczycki 
Andrzej Kozak 

Błażek, koniuch 
Oberżystko 

Handlarz Koni 
Mieszczka 
Mieszczka 
Mieszczka 

Mefistofeles 
Diabeł Smrodlivius 
Diabeł Czkovius 

Anioł 
Anioł 

Anioł 
Anioł 

Anioł 
Anioł 

Aleksander 
Heleno 

Zespół baletowy „Kontrast" 
- - - -- - ------

Leszek Piskorz 
Ewo Raczkowska 
Roman Wójtowicz 
Ewa Ciepiela 
Melanio Sadecka 
Wando Kruszewska 
Henryk Giżycki 
Stanisław Gronkowski 
Tadeusz Kwinto 
Morio Rabczyńsko 
Elżbieto Willówna 
Halina Wojtacha 
Morgita Dukiet 
Barbara Bosak 

Anna Halcewicz 
Jerzy Trela 
Anna Halcewicz 

Bohdan Korzeniewski Wojciech Krakowski Jerzy Kaszycki 

Z-c 

A s11stenri. reżyse ra : ilNDRZE.J BUSZEWICZ i KAZIMIERZ KACZOR 

D r I tor 

Rurh scenic:::ny du chó w : .JACEK TO M ASIK 

z. LDRENOWICZ • KI o nlk I t 

lnxpfrjnll 
811[/er 

/(tlf:1rzyna /(w:u:;nf(·mskn 

D.·u1u.la. /11 iwseh 
Kostiumy wyko11111w pod kie r unl<.fom 

- pruc. kr:1wiec!N1 <forn~J.·,„ 

- pr:1c. krnwiec/,·,1 m r sha 

Dekor:1ej& 

- pr:1cow11fo .'itol:11ska 

- pracownia 11wforshll 

Pr.-we ślns:1r1:1 l.' it• 

Pcrnl<i 

N:1/u.1Jcfo glmuy 
OlH1wie 

Ol. dekl ryk 

Akuslyli 

Brygu.dier scefl.fJ 

Kierownik techniczny 

Ste/:1nht Zalcszczuk 
./Ozcf Ka.ufa 

Andrzej Skoś 
Kazimierz Ł:1sk:1wski 
Pr:uiciszt~ h 1lli ęl:irw. 

Jl.1riun Z:Ile.szczuh 
Halina. P;1zden;fw 

Sp-ula Pracy „Grum:uia." 
L. Pu/ich/ 

leszek Malik 

Ad:1m lfrws c: 
lVojciech l(urpan 
.ftJ.Jmsz Zmvirsld 
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NR• S& 

s e z o n 1970/71 

p e m e a 

1 u t e g o 1 9 7 1 r. 

Źle o publiczności 

Publiczność! Jeżeli z wymaganiami jej rachn
wać się muszą dyrekcje, jeśli muszą odgady
wać jej gusta, upodobania i zachcenia, to 
i krytyka niezawodnie z nią liczyć się musi. 
\Vymagania naszej publiczności są zazwyczaj 
przesadzone; krzyczą na niemoralność sztuki, 
ale pewnikiem jest, że na niemoralnej farsie 
najwięcej gromadzą się w teatrze; oburzają 

się na cyrkowe „Kuglarki", „Lolów" itd., ale 
fakt, że takie sztuki można powtarzać kilka 
razy, podczas kiedy utwór z zacną tendene.i"l 
prędko schodzi ze sceny. Aktor szarżujący, 

gra obliczona na efekt, wybryki sceniczne, 
jakich dopuszczają. się nieraz aktorzy na sce
nie, a które i publiczność i krytyka karció 
surowo powinna, najwięcej zyskują oklas
ków, podczas kiedy grę artystyczną, spokoj
ną i szlachetną zaledwie kilku ludzi oceni. 
I ... ] 
To też aktor dzisiaj przyzwyczaił się grać 

jedynie dla oklasku - i chętnie dla niego 
poświęci godność osobistą, zdolność, nawet 
talent. I na co? Na to, żeby publiczność kla
skała przez chwilę, a inni patrząc z 11olito
waniem mówili: szkoda! (.„] 

I z tego powodu nie winujemy tyle dyrekto
rów teatrów za przedstawienia utworów p•1-
dejrzanej wartości, ile publiczność~ . bo nic 
publiczność dla teatru, ale teatr dla publicz
ności. Gdyby więc na sztukach podejrzane.i 
wartości teatr świecił pustkami, tak jak świe
ci zazwyczaj na utworach rzeczywistej arty
stycznej wartości, przedsięhiorc:y wyrugowa
liby je z repertuaru, bo to leżałoby nawet 
w ich interesie. Po cóż więc to oburzenie, to 
udane zgors7.enie, te krzyki, kiedy najlepiej 
nie kupować biletów na takie sztuki. które 
obrażają naszą moralność. 

z. Przybylski, Krytyka teatralna w Krakowi", 
1878, s. 22-~ I 

„ Urządzenie dla artystów 
teatru krakowskiego'' 

z 18. IX. 1843 

I 

'Dawanie Widowhk 

§ 1. 

Wszystkie widowislrn 1mb!i.czne bądź to dra
matyczne, sceniczne, opery, konccrta, baletu , 
obrazy (tableaux) sztuki w s e!kiego rod aju, 
y,od jakąbądź kolwiek nazw q lub kształ ew 
na czyjq kolwiek bądź korzy.§<:, tak w sali 
t eatralnej jako teź w sali. redutowej, przez 
mie jscowych lub obcych arty stów bez apro 
baty (pod względem dzieł pisanych !ub dnt
kownaych) wiedzy Durelccyi T eatru i zc-wo
lenia Dyrekcyi Policyi, dawanemi być n ie 
powinny. 

§ 2. 

Afis z lub zawiadomienie o wyżej rzec:onuch 
widowiskach, po opatrzeniu go wi zą winien 
bi;clź przedstawiony D yrekcyi Pnlicyi. laóra 
po przekonaniu się, że ogłnszonc tymże wi
dowisko teatralne znajduje się na r epertuarze 
przez Dyrekcję T eatru potwierdzonym, ze
zwoleni e swoje na wyda nie afiszów udz ieli. 

§ 3. 

Każde nowe d:iclo )Jr:cz art!Jst6w dawać s ię 
„1c1jace , prz~;najmniej 1ia rlni 15 pr,ed ro:
cllni lem ról, poda n /.Jcd : źe pod ro z wagę Dy
;·ckcyi T ea tru. 

§ 4. 

Nowe d:ielo po otr y ma;1cm Dyrekcyi T ea 
n u za twie t el : e11 iu , w niczym ju.: pr- e~ przed
' ie: biorcę tcUll"U zmicnionem by ć n i e może, 
1•od ścisłą jego odpowied 2 ialnością. 

§ 5. 

D ?iela ac;:kolwiek nc scenic krakowskiej )U'~ 
znane, i r epertoaren1. D11 rekcyi przedstawio
nym )ttŻ objęte, na kaźcie żądanie Dyrekcyi 
:a lwmmunikowa ne hyd ~ V."inny, kt óre Dy
rckcya ]Jo zni 0 sieniu się z przedsi<.biorcą 
teatni w ra <. ie pot r: cby zmodyfikować, da
u:ania jego w_bro rt ic: /ub dozwolić jest moc
na. 

~ 6, 

Ka ,~dy artysta bądź obcy bqdź miejscowy 
rhcqcy ?O t. atr;;:e lub sali redutowej 7mblic2-
h ie :: swy111 talentem wy:;tqp i ć, winien s ię 
Zf, losić clo wla:iciwego członka Dyrekcui Te a -
1 rn i t c m11 dowody 1.wrj .cdolno.fri okaza ć_, w1 
;10dstawie do1J iero po.<1daclc zcnia pnc~ rze
c :onego członka o odr1owiedniern usposobi . 
·,; iu arty8t:y, Dyrekcua Policy i według wla.ś 
ciwych ro zpoPąclze ;I :::e::wulenie swe udzieli. 
Prze/Jis ten nic stosuje się do artystów p rze< 
) ! r ::eds iębiorcę pr~yjętych do teatn1 krakow
.~l<:iego. 

U\\aga: „nyrPkcja Teatru" lub „Dyrekcja" !Jyl to 
organ nadzo r nj :\cy lł' :itr z ramif'ttia Se· 
natu \Volnego 1\tiasła H.:rakowa. r>yrpklor 
tł ·at ru j eo;.t na·1 · n .uty tul aj „przrdsit;hior
cą". 

Premieru /)!Jmitr:l i Marii 
J. Korzeniowskiego 

11. XII. 1844 

Co do gry aktorów - jak zawsze celował i pod
nos ił sztuk~ p. Królikowski w roli ojca Marii; 
przeciwnie p. Ilultzman rolę \Vojewody grając bPz 
wszelkiej energii i przerol>iwszy twardy jego cha
r:•ktc.· na charakter plaksy, rolę tę zniżył i ze
psuł. I'. Chomiński grał dobrze w roli DymitJ·a 
podol!nie jak pani Holtzman w roli i\larii. z gry 
panny R a dzyi1skiej w roli cyganki, a osobiście 

x jej uchnrnkter zowania się , przez całq sztuk~, 

a; do ostalnie;,~o :iktu nie można się było domy
śleć~ i~ jest widtnem tylko bezcielesnym. Pan 
l.adnowski roli Stefana nie nauczył się należycie 

n.1 pan1ie;ć; ubrał się w śmie~zne spodniP i śn1ie· 

~zył nicigrabnym powstaniem z uśpienia, w ktU
ryir.. zrzuciwszy sobie perukę, scenę \\'ażną z l\'la 
ri~ \\' akcie 4-tym musia ł odbywać z jakin1ś 

kapturem na głowie. Publiczność licznie zebran:l 
~ oklaskami przywołała beneficjanta p. Królikow
'kiego. 

Raport Antoniego z. Helcia, z 15 XII 18H 

Polecenie Dyrekcji Teatralnej 

Nn s kutek spostrzegat'l przez członków Dyrekcji 
Tenlralne.i \V czasie dawanych \V ciągu ostatnic~1 
c!wóc ll t ygodn i widowisk uczynionych Dyrekcja 
Tf·atr. n1a sn bie za obowiązek \vezwać ctyrektorct 
przerłsiębiorc~ t eatru krakowskiego, iżby z al ec ił 
n-~g l ·cro\Vi upomnienie artystóvv: 
!-o Rb y w właściwym cznsie na sccnG wychodzili, 

ni e zostawiając jej opuszczonej liez potrzeby, 
tak jak to miejsce mialo w reprezentacji na 
dniu 27 bm, i r. danej, 

2-o aby artyści głośniej mówili, gdyż częstokro(' 
nd publiczności s łyszanymi nie ,ą. 

3-o aby inspicjent przestrzegał, iżby obce osoby 
do scen nie należące na scenie się nic uka zy
wały, a które zd arzen ie właśn ie miało m lejscc 
\V dopiero co \V !-; pomnianej reprezentacji. gdzie 
kobieta w czasie dosyć za j mującej se ny przez 
t ęż się przesunęła. 

Tentr krakowski pod dyrekc i'l H. Mcchzewskiego 
1::-13- -1345, Wrocław 1967, s . 285. 

Gościnny występ 

Jana Królikowskiego 
w „Zbójc.'lch'' Schillera 

('j co widziPli clawni~j p. Ka·óliko\vskiego \.\' roli 
r·r. nciszka, a we \vtorek znó\v mie li sposobno~ć. 

,'\rirl:1.cnia go, podziwiajq coraz \\l iększ~l doskonało ć ~ 

gry jego. Is totnie byl to m istrzowski obraz tego 
przt•rażającego charakteru. [„./ nuch każdy g<•s t 
ka 'i.dy, każde drgnięcie muskułu \V twarzy i rzut 

oka każdy, wszy~iko t u rniało swoje 7narzeni1 1 , 

slużac za wyraz slanu du:-,zy Fr:inciszka i\loor .. 
P. Królilcow~ hi zadku kit'dy podniósł gło~, 111Uwił 
w og-ólności cicho, były n:1wet chwilt'. \\' których 
nie rnówił ty t ko sze ptał , a prLt--cież sł}'~zał go cal r 
tt'atr, ho szeptanie to n1iało w sobie więcej siły. 

zawierało ' sobit' wit;ksz<.l poh:gę głosu aniżeli 
krzyk 11ajprzerażłiwszy. \\' cen ie, w kt ó rej slary 
loor trącony przez Franci~zka pada na krzc sł ), 

a Fra neiszek id ąc ku cl rz wion1 zatrzymujp si<:. 
zwraca siit ku krzesłu na k lóryn1 leży ojdec i kil
ka chwil wlt•pia oczy w ~tarca - ileż wy ra zu 
w lyn1 ~~u1 lyn1 spojrzeniu i w l Lj fizjunoruii! Klo
by ujrzał podobny obraz w galerii, prz~~ traszon y 

odwróciłby oczy, a jednak prawda ciqgn~laby go 
swą siłą i wracalby do niego [.„/ 

Cza„ nr 192, 19 XI 18fit 

K. Chłędowski 

do K. Chfopowskiego 

lw1iw, 2li. l'lll. Hi'iU 

Kochany Panie Karolu! 

Pan Nikorowic z wpadł na wcale orygi 
nalną myśl napisania niejako albumu 
muzykalnego zlo.żonego z kilku Ht wo 
rów osnutych na tle wa.żniejs-·ych ról 
Pml.skiej żony. Muzykę do .Julii i do 
Marii Stuart (Schille ra) już slys:wlem, 
a chociaż nie jestem kom.petent nym pocl 
tym względem sęd~ią, przecież foiial o 
1il rzymywać mogę, że jest to m 11.2 yk11 
nie ustęp ująca n ajznak01ni tszyrn muzy
kalnym uiu;orom. Otó- to ulbm 11 a 

myśla wydać · pan Nikorov;icz w U?rt 
sposób, że przed każdą muzykalną rolą 
będzie odpo1ciednia d11ża fotografia . Pi
saliśmy do Mieczkowskiego, aby przy
stał nam gabinetowe fotografie kilku 
7·ól, ale nie raczył nawet odpisać: nie 
pozostaje więc nic innego jak udać si~ 
do smnego Pana, abyś rac:...yl wystarać 
się w tym celu dla p . Nikorowicza 
o następujące gabinetowe fotogrnfie. 
W roli Marii Stuart, jeśli będą, dwi~ 
do wyboru (po dwie z każdej fotogrn
fii). W roli Julii (również po dwie z każ
dej). Nadto dwie fotografie z ko m edii , 
którą pani Helena najbardziej lubi. 
Notabene do tych komedii p. Ni
korowicz dopiero muzykę dorobi i pTO
s~, ażeby Pani wybrała jedną foto
grafię z takiej komedii, do której by 
się dał przyczepić mazurek, chce bo
wiem choć w jednym z tych utworów 
muzycznych uwydatnić polski charak· 
1 er artystki. 
Nadto na winiecie ma być biust pani 
Hel eny, a ponieważ biust w farmie kart 
wizytowych znajdujący się pomiędzy 
fotografiami u Rze'wu kiego jes t za ma· 
Z.y, więc może Pan znajdziesz u Mie cz. 
kowskiego większy odpowiedni meda. 
lion w formie fotografii gabinetowych , 
a przynajmniej jakąś ładną fotogra fię 
w czarnej aksamitnej :rnkni, która po
dobno egzystuje. 
Ponieważ pan Nikorowicz już parob' ~ 
odpowiednie kroki, aby album ten wy
dać we Wiedniu, więc prosi, abyś Pan 
raczył rychło nadesłać powyższe f oto
grafie. 

Korespondencja H. i\lodrzcjewskicj, t. I, s . lGj-I GG 

,\!!Jum zatytułowany: Szkice Dramatyczno-Muz)' -
1-:o.lne Józe f a Nikorowicza po~więconc Pani Hel ... 
nic~ i\łodrzcje wskiej - Lwów 1871 , za\\riernł utwory 
mi.:zyczne osnute na tl e naslęp_ujących ról :\lo
drzejewskiej: Julia (lłomeo i Julia, W. Shakt>s
peare), Maria Stuart (Schillera), Donna Dia na 
(/\. MorPlo), Aniela (Śluby panier'1'kie, A . Fredro). 
Projekt \\•ydan ia go ~rlrukiern nie został zreo&lizo
wany. 

I I opr. derzy Gol 
'------ --
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