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• 
J AN AUGUST KISIELEWSKI 11876- 1918) damatopisarz, krytyk 

teatra!n~· . Miejsce w literaturzt? zapev.'1liły mu dwie sztuki; „W sieci", 
nagrodzona na konkursie .,Kuriera Warszawskiego" i „Karykatury", 
odznacz.one III nagrodą na konkursie im. I. Paderewskiego. Oba 
utwor~· . napisane z za ięciem i.:atyr_vcznym, pasją demaskatorsiq i du
żym talentem ukazują typowy konflikt czasu Młodej Polski: artysta
-fili ster. na k tóry zreszlą sam autor umiał spojrzeć krytycznie, m . in. 
nie o zczędzając także „cyganów" za ich pozerstwo. Następne sztuki; 
,.Ostatn ie spotka nie" (d lszy ciąg „W sieci") i ,,Sonata" (o upadku 
artysty) zawiodły niestety n adzieje pokładane w pisarzu; rażą powie
laniem własnych pomysł w i powierzchown symboliką . - Biorąc 
akt.\'\\·ny udział w życiu krakowskiej cyganerii stal się jednym z. in i
cjatoró"· kabaretu „Zielony Balonik". Pod koniec życia zapadł na cho
robę umysłową , manię prze ladowczą . Umarł w zapomnieniu i biedzie. 
ale już w okresie międzywojenn~·m dwa jego najlepsze dramaty prze
żywają swó.i renesans i utrzymują sic; po dziś cizi.eń w repertuar ze 
scen polskich. 
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ADAl\f GRZYJ\IAŁA-S IEDLECKJ 

LIST D PANNY BRONI 

W papierach po Kisielewskim pozostał li t -·- czy brulion listu, 
przezeń pisan y z datą 19-go lut\!gO l 897 r . - ten sam wit:c okrc: roz
wojowy: Pa rias - Karykat itry i W sieci - mający w tytule dwa 
słowa: „Panno Broniu", a tekst na czter.v bite strony formatu papieru 
tzw. handlowego, na pewno z pięć, sześć stron drulrn Z\ •ykłej k-iążki 
powieściowej. List tak znamienny i dla W sieci i dla Ki:iele\\'_kiego, 
i dla atmosfery ówczesnego Krakowa, że nie waham si przy czyć 
go tu w obszerniejszych cytatach. 

Idzie w tym liście o rzecz ani mni jszą, ani większą, jak tylko 
by panna Bronia opuściła dom rodziców i pobrała się -mniej lub 
więcej sakramentalnie, o tym list wyraźnie nie mó\ ·i - z Janem 
Augustem. „Ekspozycja" sztuki zar:vsowana, jak widzimy, śmiało. 
Sytuacja, jak V.')'Ilika z listu jest na tępująca: panna Bronia ma stara
jącego się jakiegoś pana K„ rodzice popierają konkurenta, dzievvica 
zaś zgrywa się przed Janem Augustem, że raczej śmi erć, niż pan K„ 
uzupełniając to wyznanie, mniej lub więcej wyraźnie , że natomiast on, 
J an August, aczlcolwiek nędzarz„. „nie wymagaj bym powiedział wy
raźniej" etc. Poza tym pannie Broni - zgodnie z wołan iem epoki -
wydaje się, że chciałaby być artystką, malować, nic innego, tylko 
malować. zamalowywać: się do utraty pamięci. Milieu; rodzice panny 
Broni są uc-Łci.wą rodziną, zdaje sic:.> , urzędniczą, z „odnośnym" świ -
topoglądem. Ntiędzy panną Bronią a J anem Augustem musiały bywać 
długie rozmowy, jak wyjść z sytuacj i, jak v.ryrwać si<> z „piekła", jak 
„zerwać kajdany". jak uniknąć pana K. 

Jan August jako ibsen ista był za radykalnym spo ooem, panna Bro
n ia w hala się. Jarzmo, bo jarzmo, ale papu jest, dach nad głową 
jest. Pan K . - oczywiście sama idea wyjścia r.ań, to „inferno", 
„gehenna" etc. - ale w te · gehenn ie papu będzie. Więc „tragiczne" 
niezdecydowan·e się . Kapitalna scena, d której tylko zasiąść i pisać. 
rTa razi jednak Jan August nie wie, że z tego może być dramat 
na razie bierze na serio rozpacze pann~· i wali w liści : 
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„O tatnia rozmowa u twierd7.iła m ię w moich zapatrywaniach na 
stan rzeczy. raz jeszcze wyłuszczę. 

Rodzina: nie macie prawa, an i obowi ązku dla niej się p:iświęcać. 
Żądacie znowu rewolweru (panna jak z tego widać też m iała dar 
efektów teatralnych - przyp AG. S.) - dobrze : przypuśćm~'. dam. 
Cóż wtedy? Robicie krok zalon.v, aby w liście przedzgonnym w,vpisać 
matce. Cóż wtedy z rodziną sic:- dzieje? Co ją pewniej wtrąci w r u
inę: czy wasz tragi czny, a według ich pojęć haniebny i łotrowski 
zgon - czy zerwanie z rodziną? Tu chyba odpowiedź nie trudna' '. 

Za•rzymajmy się tu na chwilę i zwróćmy uwagę na to zdanie które 
·ak ostr y błysk przedziera się przez tok wywodu: „robicie krC1k sza
lon , aby w liście przedzgonn~ wypisać matce.„" Ile tu przenikli
wej czujn ości, wpatrzeni a i<; kryt ·czneg w kabolvnerię uczu ludz
kich . Samobójstwo dla rozkoszy , dla teatralnośc i napisania eiektnwnego 
h stu przedzgonnee;o! Jak ten chłopak przenikał zakamark i u czuć 
ludzkich ' 

Dale.i: 
„Zabijając sic;, możecie zniszczyć rodzinę i zniszcz:cie siebie. Zry

wając: możecie zniszczyć rodzinę, a uratujecie s iebie.". 
Najzwyklejsza arytmetyka nie może nic zarzuci temu argumento

wi. 
„Co do tego zniszczenia rodziny, stanowczo przesadzacie zbvt blisko 

będą niej. Gdybyście znala PS>'Ch l ogię tego gatunku ludzi ·poz.nała
byście, iż naturaln:v egoizm, opierając,, sic; n a dogmatach wiarv 
i poteżnych prawach natury instynl·tu samozachowawczego. miłośc· ....:.. 
nie matki do dzieci, ale samic~ do płodu - uchroni ich od ruinv". 
. Uwaga 1.: D7isiejszego czytelnika uderza może stale powtarzająca 

się Jorma: . , Wyście poznała" etc. Był to żargon, wyniesiony z postę
powych _kół mł_?dzieży „Zjednoczenia". B)•ł to rodzaj manifestacji 
Język~we1 przeciwko ,.kapitalistycznej'' formie towarzy. kie.i : „pan". 
„panJ '. 

Uwaga 2. : Warto zwrócić U\ agę na słóweczko: „ten gatunek ludzi'', 
za to::·1wanc do .. rodziców", cz ·Ji „starych", czyli .. filistrów" . Słowo 
„g9:t~nek" ma tu całą wag „Ś"isłośc i" . Dla rozczochranej rev. olucyj
nosCJ nowego pr~.du „starz)•" a zwłaszcza „filistrzy" byli inną rasą. 
rasą . tanowcz.o mzszą. bez dyskusj i - niższą. 

U~ag'.ł 3.: W wywodach Jana ugusta anno domini 1897 nie mogło 
o cz~rv.1śc1e zabraknąć ani „ iły natury", ani „instynktu samoza.:howaw
czego", ani za pe\ ·nienia o identycznoś i matki z „samica". Wszvstkiego 
tego domagał sic; nakaz „nauki", czyli popularnych bro zurek . . lakbvm 
dziś jeszcze CZ)'lal Bi.ichnera: l{raft u nd Stoff. 

Wracajmy do listu. Wyłożywszy z żelazna loe:ik<i, że rodzin'l . i->ko 
l~a" niewarta jes.t czułości, a przytem po ucieczce córk i pocieszy 
si_ę (~an Au~ust da3e na. to stawo honoru). zapewniw Z\" wreszcie pan
~ue, ze powmna m u ufac, bo on na ps~'chice ludzkiej zna się f::ichowo, 
Jako dramatopi!larz - pisze: 
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„Co was przeraża właściwie: oto sam akt zerwania i jego na
s ępstwa ze wzlędu na Was samą, obawa życia wśród trudó ,., obawa 
ryzyka, obawa biedy materialnej". 

Trzeba powiedzieć, że mlo<ly człowiek wygarnia prawdę w oczy 
z całą szczerością i bez troski o to, z jakim uczuciem przyjmą ją 
autoi luzje adresatki. Więcej jednak od tego ob ·hodzi nas musi po
czątek zdania : „przeraża Was sam akt zerwan ia''. Jak ten młody dra
mat pi arz naprawdę czuje, jak widzi uczuciowe stany człowie.·a1 Jak 
trafnie odgaduje, że dla nerwowca najtrudniejsza jest... ch" ila. \Y"zystko. 
co potem . ból, cierpienie, tu głupstwo , ale ięża przeniesienia ner 
"Yowego rozmowy z rodzicami, akt zerwania - oto jest rzecz rozpacz
liwa. Tu pozna jemy autora Karykatur. 

,,Lecz k to d la tych obaw poświęca się - ten nie jest człow"ekiem , 
bo chociaż ma wszystko, braknie m u jednej z n ajważniejszych rzeczy 
d~ ~złowieczeństwa: siły, hartu, dwagi" (Nietzsche, Ibsen: „należy 
m1ec mocne sumienie" - przyp. A. G . S. ). 

Z wzorowym planem stopniowego n asilan ia argumentacji przechodzi 
teraz list do pana K. Przyznaje, że jemu to, narzeczonem u i widocz
n_ie szczerze pannie Broni rozkochanemu młodemu człowiekowi, slanie 
się krzywda. Ale - tu 21- letni Ja n August apeluje znowu do swych 
długoletnich doświadczeń życi owych - pomyśl tylko panno Broniu, co 
te~o biedn_ego człowieka oczekiwać może w przyszłości, gdy „Wy" wyj
dziecie zan bez miłości. Droga cnoty śliska„.: 

„Pamiętajcie o tym: jesteśmy cząstką natury żywiołowei , a częś
ciej n i eświadomymi niewolnikam i: ~dy ona rozkaże, za nic peta nakła
dane na ludzi, opinie stwarzanych obowiązków, honorów, sumień. 
Ogień „hamowany tym srożej wybucha". Wy znacie iebie, ja.<ą dziś 
jesteście, ale gdybyście znała naturę ogólną lud?.ką, to wiedziała
byście, iż człowiek w takich wypadkach za siebie nie może ręczyć -
zwłaszcza gdy wszystko, co dziś jest, w kazuje logicznie na to, co być 
może - a ja twierdzę: co będzie". 

Słowem : nie dasz sobie ze swoią naturą rady, stanie się to, szlus. 
Stanie się to, ani gadania, bo panienka ma nadmia r temperamentu 

„Dziś macie obowiazki moralne względem pana K .• cr;y Wam to prze
szkodziło w zachowaniu się łaskawym z G. „ Potem jeszcze ptzyjdzie 
żal za zmarnowan ym życiem, rozpacz. wściekł ość na wszystko i wszyst
kich, pragnienie zemsty ślepej". ie ma co mówić, scena kapitalna 
- akt mniej więcej przedostatni - przyp. A. G .. S.). 

„Nie bierzcie słów mych, jako fantazj i poetyckiej: to tylko mówi 
logika i psychologia, dwie zimne nauki ścisłe" . (Wundt - przyp. A. G. S.). 

„Setki mc:żatek oddaje się z zimnym wyrachowaniem: ta o której 
pisałem , uległa tylko głosowi żywiołowej przyrody. W Was ten żywioł 
jeszcze sroższy (ładna historia - prz~•p . A. G. S.). tak, że czasem 
samego mnie przeraża, a już niezbyt łatwo się dziwię . podziwiam 
i przerażam". (Jes t tt:l zrozumiałe, ma przecież już lat 21 - przyp. 
A.G.S.). 

Tak to wszystko wyłożywszy logicznie i psychologicznie, czyli: 
naukowo i ściśle, przechodzi teraz z żelazną konsekwencją, do wnio
sku praktycznego: : 

„Otóż najgłębsze moje przekonanie jest: wziąć w ręce topór, który 
niosę . obmyślcć chwi lę i przeciąć". 

Czyli, mów' ąc to samo bez ornamentyki alegorycznej: trzeba panno 
Broni u zwiać z domu rodziców. 
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„Ja przy Was stanę be?.względnie, zi·obię wszystko, do czego zdolen 
jestem, poświ cę wszystko, co tylko poświęcić mogę, nie krzywdząc 
wolności działania - tę kocham ponad wszystko, bo w niej tylko mogę 
żyć. A gdy przyjdzie chwila, że praca i ofiary nie dadzą owoców -
wted.v ujmę rewolwer - wtedy za Waszą zgodą ujmiemy rewolwer. 
Dziś bierzmy w dłonie topór". 

Bardzo ładnie powiedziane. Silna „kwestia", m6"1.'iąc gwarą kulis. 
Ale do tej pory to dopiero stylistyka: kto to bude platit? - jak 
zwykł pytać często pewien Czech z pochodzenia, radca miejski w Kra
kowie, współcze ny l\.Iłodej Polsce. Jan August przewiduje pytanie pana 
radcv : 

„W tym stanie rzeczy ... , gdy mnie tylko zawiadomicie, ale stanow
czo zawiadomicie, że czas działać, postaram się o pożyczkę". 

Nareszcie to upragnione słowo: pożyczka! Ktokolwiek z nas, dawnych 
„dekadentów" krakowskich, rówieśników Jana Augusta czyta ten list, 
ten j uż od dawna, z niecierpliwością czekał na to słowo: „pożyczka" 
- kiedyż nareszcie pokaże się ten grunt wszechrzeczy? Boya: „u nas 
się mówi: pożycz. mi koronę - tak jak gdzie indziej mówi się bonjour" 
- z pieśni o Krakowie jest kwintesencją tych właśnie czasów i tej 
atmosfery cygańskiej. Pożyczało sit: na kolację, na baka, na podróż 
do Zakopanego. na bal: jak z listu do panny Broni widać. pożyczalo 
się nawet na założenie gniazda rodzinnego. W Uście tym proza pożycz
ki pada be:i;pośrednio po patosie „sił natury", po wskazaniach nad
człowieczeństwa, po symbolu toporu: ten właśnie skrót, iście molie
rowski, od rzeczy najwyższych do kredytu, daje bezwiedny, ale i bez
cenny obraz. Obraz bric-a-brac'u z życia ::.\'lłodej Polski. 

Z lojalnością przyszłego towarzy ·za życia, a ze ścisłością finan
sisty wykazuje się następnie Jan August wysokością kapitału zakła
dowego, na jakim chce ufundować pożycie małżeńskie: 80 guldenów 
gotówki plus 100 guldenów pożyczki. razem 180 guldenów - 72 dolary. 
Wylicza, że to powinno starC"lyć na półtora miesiąca szczęścia, a potem 
jakoś bedzie. Dodaje. że wszystko, co w jego siłach zrobi, b:-· ciać jej: 

..... swobodny pobyt w domu (w ich wspólnym domu - prz. p. A. 
G. S) i tudio-..vanie malarstwa, bo marzeniem mojem jest widzieć 
Was artystką. W stosunku do mnie zawsze bezwzględną wolność„ . 
(Nie bGdzie jakąś tam ibsenowską Norą u męża tyrana i filistra 
przyp. A. G. S .). 

Czas już zająć się jakością uczuć Jana Augusta w stosunku do 
adresatki . 

Cały ten list miał być niewątpliwie listem miło nym i za taki 
go zapewne uważał am autor. Gdy go jednak czytamy, uderza nas, 
dotychczas przynajmnie.i do tej karty, na której zatrzymaliśmy się, 
zupełne ·wyeliminowanie uczucia. Jest logika, to dziecinna, :o doj
rzała, są ibsenizmy i btichneryzm ·, jest cały aparat wielosłowia 
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Reivseria : 
BRO~'lSŁA v..'r DĄBROW'SKI 

'-'AN AUGUST KISIELEWSKI 

Radca Chomitiski 
Pani Chomińska 
Emilia 
Julia 
Michalina 
Wiktoria 
Ce ia 
Jerzy Boreński 

Stanisława Podlipska 
Aleksander Rolewski 
Bronik 
Kalarz.\·na 
1 arrator 

Kome9ia 3- aktach 

(czyli weś dramat) 

d a: 

- - Józef Harasiew;cz 
--- Ludwika Castori 
---· Halina Wyrodek 
- Teresa Budzisz- Krzyżanowska 
- l\Ionika iem czvk 
- Xenia Jaroszvn~ka 
- Urszula Popfel 
- Stefan Szramel 
- l\Iar ia Przybylska 
- Kazimierz Witkiewicz 
- - _!ar ian Cebulski 
- Kazimiera Szyszko-Bohusz 
- Jerzy Szm idt 

( Komentarze l"arratora zaczerpnir:te z didaskaliów sztuki 
i [ragmentow ksl;gln „Panmusalon" J . . \ . Kisielewskiego) 

Opracowanie muzyczne: 
l\lAREK STACHOWSKI 

Scenografia· 
JOA "KA BRAUN 

A_y::;tent reżysera: - STEFA SZRAMEL Pla tyka ruchu - JA" URYGA 
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Spektakl prowadzi 
:MARIA KOMOROWSKA-?-.TATWISZY.1. 

Ko trola tekstu 
'!ARI A CENCORA 

Kierownik techniczny 
1\lIKOŁAJ GA WRIŁOW 

Kierownik Prac wn i Scenotechnkznej 
ROMA FENIUK 

Asystent scenografa 
ALEKS DER MARKOWSKI 

c· ierownicy pracowni 
Elektro-akustycznej 

KRZYSZTOF LUBA 

Krawieckiej damskiej 
BRONISŁAWA KOREJBO 

Krawieckiej męskiej 

TADEUSZ STANKJEWICZ 

Perukarskiej 
TADEUSZ DOMICZEK 

Kierownik oświetlenia i operaoor 
światła 

gł. elektryk EUGENIUSZ WIECHEC 

Realizacja akustyczna 
ZBIG IEW JA IK 

Brygadier sceny 
"-'ŁODZIMIERZ KOPACZ 

• 
Kapelusze 

HALINA PAZDERSKA 

Kiero\ ik literacki HENRYK VOGLER 

Redaktor programu KAZIMIERZ BARNAś 

Układ graficzny ZYGl\IUNT STRYCHALSKI 

po tępowego, wywody · horoskopy psychologiczne - ani razu pro
pozycja, która z jednakową równowagą przyjmuje aprobatę, jak 
i odmowę . Gdzież te pomimowolne akcenty szału, które raz po raz 
wytryskują, gdy list pisze człowiek kochający? Gdzie ten miłosny 
illogizm ? Tu wszystko widzimy skomponowane, przemyślane, nie
omal popisujące się. 

~ ie ule a wątpliwości, że młody człowiek nie kocha osoby, no-
zącej im ię panny Broni. Czy znacz.y to. źe nie przeżywa miłości -

i lo miłości na swój sposób serio? Tak jest. Jan August nie kochając 
osoby, żywego człowieka, zwanego panną Bronią, kocha ją jednak 
jako pannę Bronię-artystkę: „marzeniem mojego życia jest widzieć 
\Vas artystką". 

Trzeba się zanurzyć zrozumieniem w atmosferę owych cz.asów, 
by pojąć taką zastępczość w uczuciach. Dla ówczesnego pokolenia 
intelektualnego, arlysla był jakby wymarzonym typem antropolo
gicznym, nie tylko już psychicznym. Sztuka była zakonem i sprzy
siężeniem tej wyższej rasy ludzi. Artysta, artystka - to to samo, 
co królewicz. i księżniczka w antycznej bajce. Kto tego nie rozważy 
należycie, ten dziś się nie wyłapie v: przegubach ucz.uć z listu do 
panny Broni, ani też nie rozezna się w historycyzmie W sieci. gdzie 
Julia sama nie wie, czy kocha w nim człowieka , czy Twórcę? Jura 
Boreński zaś wie, że Julę chce wyrwać z rąk narzeczonego, tego pocz
ciwca Rolewskiego, ale czy dla siebie, czy dla malarskiej sławy Julii? -
to już by było trudniej rozstrzygnąć 

Ocalaly w papierach Kisielewskiego list do pan n~· Broni je. t dla 
tych wyobrażeń czasu dokumentem bezcennym, bo daje świadectwo 
nie przepuszczane jeszcze przez alembik sztuki, ale wychwycone wprost 
z żarli życia. 

Na ostatniej karcie listu Jan August jakby sobie przypomina, że 
w takich wypadkach trzeba przecie coś . co by było zapewnieniem mi
łości, pisze •.vięc: 

„W końcu jeszcze jedno (niemal więc po tscriptum - przyp. A. G. S.): 
ja 'Nas i;:;ragnę". 

W kołach postępowych zakazane było używać "- yrazu: „kocham", 
jako niezgodnego z pojęciami „pociągu płciowego' , Jan August po
słu!<zny postępowi, pisze więc obowiązujące: „J Was pragnę" - ale 
natychmiast - i to jest naprawdę ładne, bo młodzieńcze, jak by 
chciał 1.atrzeć brutalność poprzedniego słowa, uzupeblia je: 

„Mn ie p trzeba waszej duszy, waszej młodości cudownej, tego 
o~nia. Ty wiesz, że to nie jest ta miłość zwyczajna. Tak jak oni 
wszyscy, ja już kochać nie umiem ( już! - ma już bowiem lat 21 -
prz.yp. A. G. S.). Wy potrzebą mojej du zy stałaście się". 

Po czym opowiada, że za dnia, to jakoś o tej miłości niezwyklej 
nie ma czasu myśleć, ale gdy wieczór nadejdzie, por:-·wa go ból etc., 
przeto więc: „Jakże ja szalenie pragnę dać Ci gwiazdę, dać prze~tneń, 
orle skrzydła - dać słońce". 

I tak dalej w te j melodii, w której słychać literaturę, kompozycję 
i popis, ale która dtwięku miłości nie daje. Na zakończenie jeszcze 
raz prośba o stanowcze: tak, albo nie, bo impreza gniazda rodz.innego 
\\ ymaga zachodów, ,.a nie chciałbym na darmo hazardować". r "ldpis. 

Panna list prz czytała i czy 180 guldenów nie zaimponowało jej, 
czy serce jej nie chciało wnosić tragedii w dom rodziców, czy pod
świadomie wyczuwała, że całe jej malarstwo to jest tylko chwilowe 
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załganie pod naciskiem eQoki, czy pan K. wcale jej taki niemiły nie 
był, jak Janowi Augustowi deklamowała, też oczywi 'cie gwoli epoki, 
ci.y wszystko razem, o czym nam list mówi. było z jej strony życze
niem odpowiada stanowczo: sama nie wiem, tak, czy nie. Ale wie
działa na pewno, bo po kilku miesiącach wyszła iednak za pana K.„ 
uszczęśliwiając jego, siebie i Jana Augusta. 

Ten bowiem cierpiał jako osoba ze swego bezustannego dramatu 
o Janie Auguście, ale jako o oba realna n ie bez entuzjazmu dostrzegł, 
że cale zajście da sit: przerobić na kapitalny dramat. Tak powstało 
W siec i. 

(Warszawianka" 1925, nr 121) 
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ZALON.\ JU K A I IN_JE. .. 

JULKA: „Masz bardzo ładne włosy. 

URA: A ludzie śmieją s i z moich włosów. I dlatego noszę. 
Właśnie dlaterro, że się śm ieją . Wczoraj długo włóczy

łem się wśród uli c. Sam jeden. Spotkał mnie jakiś pijany. 
Chciał mnie bić elbl.ego, że moje włosy ą długie. Prze
klinał mnie, goni ł. 

JULK A cóż ty na to? 
.JURA: Więc mu rzekłem p11zypowieść o K inie i Ablu. On sh1-

chał skruszony ... " 
Oto urywek roz.."Dowy pomiędzy malarką i poetą, która miała 

miejsce w wyimaginowanyn przez autora „\r .~ieci". alonik 1 radco
·twa Chominskich w Krakowie przed siedemdziesięciu laty. A mo-
głaby się zdarzyć i dzisiaj np . pod wieżą ratuszową, gdzie koczują 
sezonowo rodzimi długowłosi. 

ie chodzi tu o prymitywne uproszczenia problematyki i o zna
ki r · \.\ 011ości między dwoma pokoleniami młodych, choć upod.ibnia 
je przecież ten sam duch przekory 1 buntu wobec zastanej rzeczy
wistości . Że młodzi są zawsze gniewm to już truizm, ale że z róż
nych powodów to inna sprawa; jedni chcą „ruszyć z posad bryłę 
świa ta" . bo go nic rozumieją. drudzy dlatego, że rozumieją o 
zb t dobrz 

Julka Chomińska to enfant terrible w solidnej , mieszc.:zm; i;.1ej 
rodzinie, domowni!'y nazywaja ją szalona. Dlaczego? Julka zoba
czyła w swoim ::;ro.lowisku bezkształtne duchowo spoleczc.ri lwo 
konsumentów i ciułaczy, którzy wi!;'cej gromadzą ni:l potrzebują . 

Ona też pragnęłaby ci.ostatku a moze i nadmiaru ale w sferze prze
żvć duchowych .. ,Tu, \V tej piersi - zwierza się - tu w moich ży
łach , tu w skromdch, w pul ach ętni lawa - ta lawa z hukiem 
przewala się, roztopiona, wrząca krew i wy jej nie zdusicie wa
szymi teoriami, waszą filozofią, waszymi morałami. Nie zatamu
jecie tego we mnLe, bo ja .. bo ja jestem ja... Bo to jest moJe 
życie! Ja! Ja! Ja! Żądam innych praw! ,fa wołam o pra'i·a dla mnie 
osobne, wyjątkowe, bo ja nie jestem jednym z miliona zer!". 

Jak widać, Julka formułuje sw ·.i bunt dcść: bełkotliwie., zarg..i
nem Przybyszew kie~o; dzisiaj może na to śmieszyć , ale w jej 
czasach przyjęte zost1ło jak rzyk protestu młodego pokolenia 
artystów. Autor zres7tą dobrze wyczuł wybujały werbahzm i wtór
ność przeżyć Julki i dal temu wyraz w l·omentarzu odautorskim za
wartym w didask;il!ach, które, jak sądzę, słusznie zachowuje re
żyser Dąbrowski w swojej inscenizacji. 
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Tak czy owal·, t eksponowanie swojego „ja'", podpowiedziane 
instynktem samoobrony własnej osobowości przed r::cżimem miesz
czańskiej koncepcji losu kobiety nobilituje Julkę na jedną z eman
cypantek, którym zresztą literatura zafundowała niejeden już 
pomniczek i laurkę. 

Natomiast postulat wyjątkowego uprzywilej wania w prawach, 
to już zacytowanie teorii Nietzschego, filozofa modnego w krę
gach krakowskiej bohemy głównie dla niektórych jego poglądów 
kreujących artystów na nadludzi. 

Julka jednak nie znajduje w sobie dostatecznych sil, by ro
zerwać sieci i wyrwać się ze środowiska, nie widzi także możli
wości zmiany struktury obyczajowej swojej klasy. Więc zapytuje 
Jurę w rozpaczy: „co mam czyn ić?" I odpowiada sam j sobie: 
„Dość - koniec - już - koniec - raz". Po czym bierze od Jurv 
rewolwer, przykłada do skroni i „ . oddaje z powrotem. A z;i parę 
miesięcy poślubi urz dnika. 

Z jej namiętnego buntu pozostał więc tylk gest, ale gest 
szokujący na p wno widownię zeszłowiecznego Krakowa o rzeże
niem, że młode pokolenie nie chce i nie może być wyretusz waną 
kopią starego. 

J ulka więc wie, dlaczego jest sza lona. A czy jej dzisie jsze 
zbuntowane a r aczej zabłąkane rówieśniczki również wiedzą? 
Można postawić takie pytanie, zastrzegając się raz jeszcze przed 
posądzeniem o uwspółcześn i am problematyki. „Jul ki" na siłę, 
konfrontac ja pokoleń zawsze jest i będzie dyskusyjna. 

Nasza wspólczcsna młodzież artystyczna stara się też wyrwać 
z sieci sztuki konwencjonalnej poprzez śmiałe szarże popartu, 
opartu, kolażu happeningu i w ~ztuce \vidzi możność zachowania 
indywidualności zagrożonej przez niwelujące ten dencje techni
cystyczn ej cywil izacji i k ul tury determinowanej ś rodkam i mas -
wego przekazu. 

Kilka J ulek z r. 1970 (nie a rtystek) zwierzDło sio znanemu 
publicv'cie J. Lovellowi w listach z czego zdał nam sprawę 
w swoim świetnym reportażu „Kon cert przy świecacli " („Życie Li
tera ckie" z 7. X L 1970). Czyta y tam m. in. .P o co żyć? Jak? Dla
czego?.„ Gdzie się obrócę grzęzawisko, brak oparcia, brak pew-
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ników. Może jes~em zła, ale ja wcale nie chcę być taka, we
wnętrznie nie wyrażam na to zgody, nie chcę grzęznąć, buntuję 
się I to jest zarazem przyczyna i skutek mojej rozpaczy. Dla
tego wołam: ratun!-u, ludzie!". 

A zatem niezooda ze światem jak u „szalonej Julki", ale jej 
powody - zgoła inne. Julki dzisiejsze apelują nie z pozycji 
niedopieszczonych przywilejami artystek ale jako młode obywa
telki bez biografii jeszcze, które chciałyby konstruować swój 
los na zasctdach wykluczających sprzeczności w praktyce świa to

poglądu. ie rozum1eją całej złożoności modelu naszego życia, 

który kształtuje i aktywizuje na zą świadomość i zarazem żada 
tego samego od niej . Nie wszysc · młodzi ludzie to potrafią, jedni 
umieją, drudzv mają rozterki, inni chorują . Ostre przejawy „cho
roby młodych" usiłują leczyć poradnie zdrowia psychicznego, do
raźne depresje - telefony zo.u.fania. A ogólna terapia, to akcje 
wyjaśni , .i ące, wic;ksze zaangażowa nie w zawód, w pracę spoleczn,. 

Ci zaś, którzy nie wierzą w żaden pakt ze światem, chcą się 

z nim zintegrować i po prostu w nim rozpłynąć wdychając „Tri" 
tak jak ich rówi~'nicy z r. 1890 „po oceanie czarnej kawy płynęli 
do wyspy ukojen ia". Co bardziej oczytani cytują jeszcze Buddę, 
Kierkegaarda i poemat patrona Beat-Gener:.i tion Alaina Ginsburga 
„The Ilou;L ' (, \\ ycie "), lub socjologa H . Marcuse'a . Jest ich zresztą 
niewielu, stanowi:i nie zagadnienie, osobliwość. 

Inne s. zatem realia gniewu „szalonej Julki" i Julek i nie da 
się, a i nie ma potrzeby ich przemieszczać. Ale warto przypom
n ie · fakt artystyczny, który stał się w r. 1899 wydarzeniem o dużej 
doniosłości społecznej, czyli „W sieci", on siq główn ie liczy. 

K.B. 

N . oll olucie . 

I. \ \". Podkowin ki : „Szal" 

-· z<l r'.:lodzieży bcalm •ej na wspólczE'Snej ulicy 
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