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O TYl\1, CO MYŚMY BRALI I CO BRAŁO NAS 

l\ifax Frisch ze swoim Biedermannem i podpalaczami, to 
jeszcze jedna próba zrozumienia źródeł zła na tym najlepszym 
z możliwych światów. Najczęściej przyjmuje się, że złem, 
o które w niej chodzi, jest faszyzm. Równie dobrze można 
jednak przyjąć, że chodzi o komunizm. Pomińmy jednak te 
rozważania i zastanówmy się sami nad sobą. Jak się to dzieje, 
że człm.viek - mówiąc słowami św. Pawła - „czyni zło, którego 
nie chce"? Podpalacze przychodzą do czyjegoś domu, 
przynoszą łatwopalne materiały, proszą o pożyczenie zapałek 
i z pomocą właściciela wzniecają pożar. Właściciel ma oczy 
ku widzeniu a nic widzi i ma uszy ku słyszeniu a nic słyszy. 
Co go zgubi: naiwność czy coś więcej? 
Zło najpierw rozbraja a dopiero potem atakuje. Biedermann 
jest - jak się kiedyś pisało - „przedstawicielem klasy", która 
utrzymuje się z tego, że „pije robotniczą krew". Z jego winy 
ktoś popełnia samobójstwo. Oczywiście, Biedermann nie chce 
przyznać się do współodpowiedzialności. Podtrzymuje go 
w tym jego żona. Formalnie ani on, ani ona nie przekroczyli 
żadnego przykazania. „Formalnie" są"" porządku. A jednak 
znajdują się już „po drugiej stronie" świata jasności. To, do 
czego nie chcą się przyznać, już w nich jest. „Zło", w którym 
już wcześniej tkwili, uczyniło ich krewnymi „złoczyńców". 
Gdy podpalacze wchodzą \V dom, to „swój" przychodzi do 
„swego". To znane i dość powszechne doświadczenie: kto 
kłamie ten czuje się „rozbrojony", gdy słyszy, że inny też 
kłamie; kto kradnie, ten najczęściej siedzi cicho, gdy widzi, 
że inny też ukradł. Gdybyśmy go złapali na gorącym 
uczynku, usłyszelibyśmy: „przecież wszysty tak robią". Krewni 
zła są sobie nawzajem krewnymi. 

'Eik więc podstawowe od kryc ie l\Jaxa I' ri cha w sprawie zła 
jest takie: istni je jak ie ś zło „pierworodne", które d rzemie 
w nas na pogra niCL.u ~wiadorno <c i i n ieśw iadomośc i , wiedzy 
i n icw ie d zv. Ono kr yje c ie;: prze d n- mi sa my mi. ie 
prz . znajcmy si ę do n iego, nawet przed sobą. I d latego nie 
j esteśmy w stani c go '<.1ryz11a/. O no czy n i nas „krewn . m i" 
złoczyń ców. 

I nn e >d kr . cie wiąże siiy ściś le z Llm tvm. Podpalacze 
przyc hodzą i dość jednoznaczn ie mówią, że są pod pa laczami. 

ie k ryj<! . wych intencji. Al Bictlcrman n im nie wie rzy. 
Uważa, że żartuj ą. Jak si to dz ieje, że człowiekowi łatw iej 

przychodzi uwierzyć w kłam n-v n iż w prawdę? T o d ość 
powszec h ne zj awisk o. Hi t le r na pi ał ks i 4żkę, w której 
wyłożył wszy. tko co mvś łi . I co? Ludzie my le li , że to ty lko 
ot „ ta k ie so bie gadani " . Coś podobnego p rz 1 rrafiło się 

potem tekstom Lenina i Sralina. Pami c;: tam, jak w prze zł ośc i 

mało kto cz . rai przemówienia „przywódców ', a przecież 
w zysrko było tam „ wyłożone". \,loże nie wszvstkie, ale sq 
j< kicś rodz aje prawdy, na k r6re z góry „pa rrzy si ę p r7.cz 
pa lec". C ho d zi prze.de wszystk im o t e p rawdy, które 
naruszaj ą nasz sponcan iczn. optymizm, a może nawet nasze 
dobre m niemani e o sob ie . Gd p rzed laty dowiedz i el i śmy 

s i , jak i jesc st an p o lskie j gospod ark i, natyc hmia st 
od wró c iliśmy się od znawcó w a zwrócili do znacho rów. 
N ie t z ·c he mówił, że człow i e kow i bardzi ej n i ż praw d a 
po trzebna jes r cło życ i a ko rz ~ sma iluzjt7. Człowiek cieszy 
się widokiem kolorowych moty li. A prnwd a, która naj częściej 

n ie ma kolorów, dopad a „od tyłu" i wtrqca w rozpacz. 
Po lecam widzowi Biederma1111a i podpalac.zy, by pi ln ie 
o b serwował proc es uciekani a o d pra \ dy ty tułowego 

bohrr rern dramatu. G dv coraz ha rd ziej jas nym się s taje, co ro 
za typy pojawiaj<! s!y w mieszkan iu, Biederrnann podejmuje 
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MAX FRISCH (1911-1991) jest obok Friedricha 
Diirrenmatta najwybitniejszym współczesnym pisarzem 
szwajcarskim. W łatach 1931-1933 studiował germanistykę. 
Potem pracował jako dziennikarz. \V 1936 podjął studia na 
architekturze i po czterech łatach otworzył własną pracownię. 
W zawodzie architekta odnosił znaczne sukcesy, m.in.wygrał 
konkurs na projekt kąpieliska w Zurychu. Od roku 1955 
zajmuje się wyłącznie pisarstwem, choć zaczął pisać już 
z początkiem łat 30-tych. W czasie służby wojskowej, 
w 1939, napisał Dziennik Kanoniera. Próby dramaturgiczne 
podjął znacznie wcześniej, gdyż dramat Stahl (Stał) napisał 
w wieku 16 łat i przedstawił go Maxowi Reinhardtowi. 
W pierwszym okresie twórczości powstają m.in. sztuki: Teraz 
śpiewają oni znowu (1946), Chiński mur (1946), Gdy wojna się 
sko1iczyla (1949), późniejsze to: Don Juan, czyli Milo.ft do 
geometrii (1953), Biedermam1 i podpalacze (1958), Andorra 
(1961), Biografia (1968). Obok dramatów ważną pozycję 
w jego twórczości zajmuje proza, m.in. Dziennik 1946-1949 
(1950), Stiller (1956), Hommo Faber (1957), Powiedzmy 
Gantenbein ( 1964 ). 
Międzynarodową sławę przyniósł mu dramat Biedermann 
i podpalacze, który sam Autor określił „sztuką dydaktyczną 
bez dydaktyki" i pisał o nim: „Cała historia absolutnie 
niedramatyczna zapisana jest w moim Dzienniku z lat I 946-
1949 jako pomysł prozatorskiej burleski. Temat 
wykorzystałem prowizorycznie w następnych łatach 

w słuchowisku, napisanym dla radia bawarskiego. Nic jest 
to zatem nic nowego!" Początkowo sztukę o panu 
Biedermannie miał Frisch napisać razem ze swym 
przyjacielem, Friedrichem Diirrenmattem, który chciał 
stworzyć anty-frischo,.,vską jednoaktówkę, graną w ciągu 

jednego wieczoru z Panem Biedermamzem i podpalaczami. 
Pierwotny plan nie doczekał się jednak realizacji i zuryska 
prapremiera Biedermanna połączona była z inną 

jednoaktówką Frischa pt. \Vśdeldo.fć Filipa Hotza. W recenzji 
po tej premierze, która odbyła się w 1958 r., szwajcarski 
tygodnik "Die Wełtwoche" zamieścił taką ocenę: „jest to 
niewątpliwie jeden z najlepszych utworów scenicznych 
Maxa Frischa, zwarty, gęsty, świetnie skonstruowany: historia 
pana Biedermanna, który wpuszcza do swego domu 
podpalaczy, licząc w głębi ducha, że właśnie jego oszczędzi 
los. Biedermann staje się prototypem oportunisty 

ubezpieczającego się na wszystkie strony. Sztuka demaskuje 
jego postawę, sprowadzającą na ludzi współczesne 

nicszczęścia."(cyt. za "Dialogiem" 1958/6). W 1958 roku 
Frisch otrzymał prestiżową nagrodę Georga Biichnera, 
przyznawaną za twórczość dramatyczną w ówczesnych 
Niemczech Zachodnich. Dramat Andorra, po prapremierze 
w Zurychu w 1962 r., ugruntował jego pozycję wybitnego 
dramaturga. 
l\ifax Frisch wiele podróżował, był także dwukrotnie w Polsce 
( 1948, 1966), a jego dramaty z sukcesem grane były na 
polskich scenach, m.in. Don Juan, czyli milośt do geometrii 
w warszawskim Teatrze Dramatycznym, Biedeuna1111 
i podpalacze w warszawskim Teatrze Współczesnym 
i krakowskim Starym Teatrze, także Biografia w Starym 
Teatrze. 
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coraz wic;ksze wy si łki, by zmazać narzucaj<\C4 sic; 
oczvwistość. Jednocześnie widzimy, jak narasta w nim 
cl ąże n ie do „ sk urn p Iowa n ia się'' z poci pal ac zam i. Jest 
nadzieja, że „swoich" nic podpaL1. Ale „skumplowanie" 
sprawia, że różnica mi9clzy złości<\ a poczciwością zamazuje 
się. W korku to sam człowiek podpala swój dom. Bo logika 
zła jest raka, że zło jest „samo w sobie" bezsilne, ono nic 
ma nawet zapałek. Owszem, może zgromadzić materiał 
łatwopalny, ale z tego nic ma jeszcze pożaru. Th sama ofiara 
musi stać się podpalaczem. Bo nie o to przecież chodzi, by 
rnnożvć pożarv, ale o to, by mnożyć podpalac1,v. 

A co s łychać w p iek le? Wieści są nic najlepsze. Piekło 
znajduje siy w scanie rozkładu. Wydaw,1łoby Siy, że jest 

w tym j akaś nadz ieja. i\loże nastąpi wreszcie kres dziejów 
zła. Jest to jednak złudna nadzieja. Bo zło tylko dlatego 
wychodzi z pickb na zicmiy, że jest p<,:cLwnc fw•iadomo:,'ciq 
ro:ddadu. Ono tym bardziej chce unicestwiać, im bard z iej 
sarno jest unicestwiane. Ono rozkłada, bo jest rozkładane. 
Za doznane "zło" odpowiada \Viykszyrn złem. Piekło jest 
tam, gdzie człO\viek nie jest w stanie .da dobrem zwyri('ży/ 
O czym jest \Viyc dzieło 1\•laxa Frischa? Jest o tym, co 
znamy ... zanadto dobrze znamy. !\1lożna powiedzieć: „my.fory 
to brali". Albo raczej: ,Jo brało 11as". Ze S'v\'Cj strony praanę 
dodać: ,,/jeszcze nie raz b(dzic bmlo". 

KS.JÓZEF TISCHNER 

CZYSTE SUJ\IIlENIE PANA BIEDERMANNA 

Gotlticb (czvli 1n,1cz,1co - Bogumił) Biedermann trafia po śmierci wraz 
z żcrn'l Babcttc cło piekła, gdzie jcsr świadkiem rego, j,1k miejscowi 
funkcjonariusze z \\vrawnq rutvnq klasvfikuj'l grzesznikó\\ wedle 
nieprzcstrzcganvch przvkazari dekalog u. Jest wit,:c jakaś moralna 
sankcja w tej szt11ce? l\ic takie to oczvwis le , gdv7. sccnv '' piekle nic 
stanowią intecrralnej czyści Biffln11r11111r1 i /!urljJfllae::::y . F risch dopisał je 
specjalnie / mvśl'l o publicz1wści niemieckiej, zaś jq?;o dr,tmat. 
w pierwszej wersji pomyślam jako słuchcrnisko radi owe, obywał siy 
bez nich doskonale w 19.'i8 rnku podczas pra p remicrv ,,. 7'.urvchu . 
Również w wydaniu zbioro\vvm scenic111vch d;,iel r-. Lixa F rischa 1. 1995 
1naL11ło siy dla niego micj,scc ledwo w aneksie. \V recenzji l pols k iej 
praprcmicrv /Jiedem1a11110 w I GS9 roku Stanisław I le bet nowski nazwał 
epilog aktualnym pamfletem politvczn,·m. Sccrw w piekle karvandnic 
Za\\' t,:żałv psvcholog iczn o -filo zo ficz n~1 p roblcmH yk t,: urwo ru, 
tmicniajc)C go w natbvt c;yicl n 'l aluzj y do sy tuacji w Niemczech 
Zachodnich, „gdzie pełnvm bezp tccze ństwem ciesz'! si~· podpalacze 
spoci znaku sfas c:yki ''. Choć jeszcze dzisiaj pierwsze s trony gazer zdobLJ 
nieki e clv zdjc;:cia m ocno stars1.\ch panćiw. k tórzv schroni en ia przed 
odpO\\iedziaJ, noŚCLJ stukali w dalekiej A rgcntvnic cz \' Brazvlii, 
akrnalność spłvnt,:la /. epilogu Bil'der111r11111r1 i /iodpt1/r1rzy jak 
niegclvsiejsze śn iegi. Czv zate m w ogóle warto wvstawiać szmkę 1\ laxa 
Frischa po niemal czterd z ies tu latctch od tctrntcj polskiej praprernierv. 
kicdv podpalenie Rcistagu 1.daje sit; r<iwnic odległe jak ZW\Tit,:stwo 
pod Grunwaldem ? 
N ic rvlko warto. Dramat i\laxa Frischa wvstawiać nale7.v, gdvi. tamta 
zwietrzała aktualność pozostawiła sensv trwalsze i ,:..>;łyb s 1.e , zrnieniaj<)C 
Bieder111a1111a i podj)(f/aczy z rz ecz \· o cL1wn\·m ,, b runatn v m 
nie bc1picc1.cństwic" w dramat-przestrogę przec iwko 7. lwtn icj 
liberalizacji w sferze wartusci, przcci\vko naclrnicmvm modvfiktcjom 
p odstawowyc h różnic mic;:clzv dobrem a złem. ~Ie se nsy umvkałv 
wcześ nicjszvm lekturom, z bvt skupionvm na „psvchologicz ncj 
skazie" tnułowcgo bohatera, na jego sumieniu ?: brukarwm samob6jc1.4 
śrnicrciq Knechtlinga. 'fo dopiero e pilog najlepiej pozwala zrozumieć, 

że Frisch traktował tytułowego bo hatera nic jako indvwicluum, al e -
ryp dzi s ie jszego Jedermanna; że mniej obchodziłv go dvlcrnatv 
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jednostkowego sumie nia , bardz iej zaś postawie nie - nadal akwalnej -
d iagnozy współczesnemu społecz ństwu. 
Prze c ież p i e kło , w którv m w e p ilogu ku swojemu najwyższemu 
zaskocze niu znalaz ł s ię Biede rma nn, rn instvtu ja w stanie gh;bokiego 
kryzys u. Ju ż za chwilę chór stra ż.a ków sprawnie Ld ławi żar cze luści 

n aj większego pieca, a sam Be ł z b ub gorzko za p łacze za utraconą wi a rą 
dz.ie i ńsrwa . N ie w tvm jecln,,k rzecz, że na niebiesk ic h wysokościac h 

łask i przebaczen ia dostąp i li wielcy zb rodn iarze wojenni. Wvs ta rczy 
p rz:s ł u c h ać s ię uw~tżn i c naj nowszv m decyzjom Najwyższego , jak ie -
rnż po powrocie z n ieba - r<::l acj 111 ujc Władca P i ek i eł : „Kro za b ijając 
nosi luh nos ił m u nd ur, albo kiedy zabija lub ' : daje taki rozkaz n osi ł. 
temu zu tan ie \ _haczo ne" . Ogłoszona w c pi lo 0 ·u Rieder111lfl111a 
niebieska amnestLl tanowi zatem najbardziej ja ·lu awq i l u strację tego, 
że oto bezpo\ ro mie przekroczona zos rnła ostra n i egdyś gran ica 
m iędzy dobrem a z iem. e ·z p rz •kazania dekalogtJ nic tvle na"le ' •' o 
strac ił_ wczefo i e j s z ą moc , co po wo li pod lega łv we ry fi kacjo m 
i re lurvw izacj om - zal eż n i e od p un k ru wi d ze nia, id colo;•icznych 
pry nc_ p iów, służen ia tej czy tam tej srron ic„ ."'Tb protc:;ranryzm „ j e śli 

wie r1.:yć Maxowi \Veberowi - ponosi główn<l w i nę za ro, że w ubiegłym 
wieku mieszczańska e t . ka zm ieni ła ię w do brze prowadzon; „ inte res 
z Bogiem". A czysrn utylita rne podej ście do m ra lnvch tasad wwodziło 
Je w co raz bardz iej fo rmalną p p rawnoś '. Rozb i eŻność m iędiy prób<! 
zabezpiecze nia za W' ze l k ą cenę pos iad an ych dób r, a wy mogami 
s połeczności , b _ zachowvwać s i ę zgod nie z rradycvjn ą h ie rarchi ą 
wa rtośc i to podstawowe Zr dło ki ę ki Bied rmanna . . ie zrobił on 
przecie nic innego, tvlko dba ł z;1chowanie pozorów uczciwego 
człowieka, \ ówczas kiedy z jego „e tycznych rach unków" jasno w·ynika, 
7.c pozory hardz iej mu s i ę o płacałv ni 7. czyn . Lecz pon ieważ normy 
moralne mają w tvm morn n cie za j ed yną sa n kcję czys ty pragmatyzm, 
bardzo łatwo nim i manipu lować . Jak Sch m itz - nJ przykład - dowodząc , 
że człow i eczeń stwo daje si ę stopn iować , cLV jak pui cm nieb ie ska 
wład z a og ła sz aj <j C amncsti9 dl a tyc h, k tó rzy gn:c zyfi bę d<j C 
w mundurze. 
L ecz mund ur, k(óry ch ro ni za bijającego przed moralnvrn odium, to 
przec i eż ni ~ przyczv na, a le - skute k re! a(ywizacji samych podstaw 
ctvczn yc h \vsp ó łczcs ncg s po ł ecze ń s twa. 'W!e o (ym dobrze 
Biedermann, kiedy sprytnie wvmyka sic;: miarom clzies i<;ciu przykaza ri: 
„Jestem nicwinn v ! - d ek la ruj e z d og łęb n ym p rze kon aniem , 
u s po kaj ając żonę - szanowałem ojcJ mego i ma rk <; moj ą : głównie 

matkę, co cię dostatecznie często denerwowało. Przestrzegałem 
dziesięciu przykazań, Babette, przez całe moje życie. [ ... ] Nigdy nie 
pożqdałem domu bliźniego mego, a jeśli nawet pożądałem, to 

wystarczyło go po prostu kupić. Kupowanie nie zostało przecież 
zabronione! Nigdy też nie zauważyłem, żebym kłamał. N ie 
dopuściłem się również cudzołóżsnva, Babette, naprawdę nie -
w porównaniu z innymi!" Kiedy jedynym kryterium wartości staje się 
jego po wie lekroć powtarzane „ w porównaniu z innymi" niepotrzebni 
już nikomu niebiescy i piekielni urzędnicy odejść mogą nJ zasłużoną 
emeryturę. 

Max Frisch nazywa w podtytule Bieder111a1111a i podpalaczJi sztuką 
dydaktyczną bez morału. N ie tyle idzie mu przecież o pouczenie 
widzów wzorem Brechta, który - jak na talerzu serwował teatralnej 
publiczności słuszne wzorce postępowania. Frisch stara się raczej 
sprowokować do tego, by widzowie szukali odpowiedzi na własną rękę. 
Dlatego w trnkcie uroczystej kolacji Biede rmann >vychodzi na 
proscenium i zwraca się wprost do siedzących po drugiej stronie rampy: 
„Powiedzcie szczerq prawdę: Od kiedy (dokładnie) wiecie moi 
pai1stwo, że oni są podpalaczami? [„.] Podejrzenie! i\liałem je od 
samego początku, moi pa1'istwo, podejrzenia ma się zawsze - ale 
powiedzcie szczerze: Co wy bycie zrobili, mój Boże, nJ moim miejscu? 
I kiedy?" To drugie pytanie wydaje się ważniejsze. N ie tylko dla 
mieszcza!'iskiego Biedermanna. Także dla współczesnych widzów. 
Dotyczy ono przecież wyznaczenia granicy, od której zasada wyboru 
mniejszego zła przestaje obowiązywać. Tego mniejszego zła, które 
od większego nauczył się odróżniać dopiero Biedermann, moralite rowy 
Każdy póinego kapitalizmu, zewncjtrZsterowny człowiek ery 
postindustrialnej. Biedermann, który nie ty lko spłodził Hitl e ra 
i dlatego łatwo o nim po pięćdziesięciu larach zapomnieć, lecz także 
Biecłerm;:inn, który w efekcie swoich „etycznych rachunków" podważył 
sens piekła i wciąż opłaca miejskie straże , by czuwaly nad wygasłymi 
czeluściami. 

ivIAŁGORZATA SUGIERA 
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I )ucll\ pr1. cs,dości 

TEATRALNE PASJE WALEREGO RZ. 

Mija właśnie 125 lat od chwili, gdy w Krakowie po raz pierwszy 
oficjalnie wspomniano o konieczności budowy nowego teatru i 104 
lata od dnia, w którym ten Teatr - dziś noszący imię Juliusza 
Słowackiego - został uroczyście otwarty. Pomysłodawcą wzniesienia 
gmachu był Walery Rzewuski, który 30 września 1872 zgłosił na 
posiedzeniu Rady Miasta wniosek: „ poważnia się komisję 

uporządkowania miasta Krakowa do traktowania z wysokim Rządem, 
aby tenże raczył się przychylić do powstania wspólnym kosztem 
z gminą Krakowa budynku teatralnego; komisja ta po przeprowadzeniu 
rokowań z wysokim Rządem oznaczy miejsce na postawienie 
budynku". 

Kim był Walery Rzewuski, ten wielce dla Krakowa zasłużony obywatel, 
artysta i rzemieślnik, wyżywający się w pracy zawodowej i społecznej 
pasjonat, który na swoim domu umieścił solidne, mieszczailskie hasło: 
„oszczędnością i pracą ludzie się bogacą"? I dlaczego tak bardzo 
obchodził go los teatru? 
Krakowianin od urodzenia ( 183 7) aż do śmierci ( 1888), syn kupiecki, 
nauki pobierał w Instytucie Technicznym oraz na politechnice 
wiedeilskiej, z której zresztą, ze względu na słabe zdrowie, musiał 
zrezygnować już po dwóch semestrach. Rodzice wymarzyli dla niego 
karierę budowniczego, ale młodego \Valerego pociągało coś innego -
jak odnotował po latach biograf Rzewuskiego, w praco wni 
uniwersyteckiej „na lekcjach fizyki widział po raz pierwszy 
doświadczenia fotograficzne i od razu zapalił się do nich" . Już wtedy 
postanowił zahtyć własny zakład. Za pieniądze przysyłane przez 
rodziców kupił niezbędny sprzc;:t „lecz na kamerę zdobyć się nie mógł". 
Po powrocie do Krakowa kariera Rzewuskiego potoczyła się 
błyskawicznie . Pierwsze zdjęcia wykonywał aparatem należ<1cym do 
jednego z malarzy, szybko jednak dorobił się własnej „kamery" 
i skromnej pracowni przy dzisiejszej ulicy Krupniczej. „Będąc zaś 
obdarzony z natury artystycznym smakiem a przy tym wytrwały 
i sumienny w pracy, nie tylko sam wydoskonalił się w krótkim czasie 
w obranym zawodzie ale nadto przyczynił się do udoskonalenia 

samejże sztuki fotografowania" . Mimo i s tniejącej ju ż wtedy 
konkurencji, coraz częściej zaczę ły przed „domek przedmie jsk i" 
zajeżdżać powozy a Rzewuski stał się z.n any i szanowany jeszcze zanim 
osiągrn1ł pełnoletniość - przed 24 rok iem życia. W k ró tce wynajął 
przestronniej . ze ateli e r przy Wesołej a po k ilku lat eh d orob i ł się 

okazałego d mu i pracown i p rzy Ko lejowej, ci zi ·ie jszej We ·terpl::me 
(obe nie mi c i się w tam k nsulat Rosj i). 
N a wvkony vanych „d la chleba" portrerae h i fo r grafoich zb iorowych 
Rzewuski uwieczn ił niemal<! czę§ć społeczeń t\\ „ kra kowskiego od 
początku lat sześćdz ie s iąt ·eh do końca o ·ic mdziesi<1 tyc h „ ·rx w. ld<1c 
po o bno za rath! Józe fa Ignacego Kraszew k icgo, ja · jede n 
z pierwszych sfotografował wnęrrze kap licy Zygm unrowskiej, ołtarz 
\V ita Stwosza, wiele bu dowli i \ id oków Kra ko ~a . Rob ił też zdjęci a 

pcjza7.v ta trza ńskich i d z i eł sztuki. Precz kil ka lat miał wvlączne prawo 
do fotografowani a d z ieł M atejki - do czasu. gdy misrrz wyco fał się 

z umowy 
Po ' '. buch u p w ta nia stycznie wego w swoi m atelier fotografowa ł 
ochotników wyruszaj<1cvch za kordon - młodz i ' ców z buńczucznym i 

minami, z dziar ko podkręconym w~1 e m . „ \\' b lcsnych eh \ il ach 
narodowego powstania Rzew uski na! żal do . eh bard zo zre zrą 
licznych podówczas w Kra kowie obywateli , którzy bez wie lkiego 
rozgło u, jedynie znacznymi ofia ra mi materialnym i dob rowolnie 
nakładajqc na sieb ie podatek na cele narodowe d pomagali d ~ wal ki 
z cierni ż ~1 c<1 nas Ro ją". 

li ał wie i u przvjaciół. Byli wśród nich Artu r G rottger, Wojciech Kossak. 
który podobn ie jak inni studend Szkoły ztuk Pięknych d rab iał 

ret uszowaniem w pracowni Rze wus k iego, Józef 'zu jsk i, !\l icha! 
Bał uck i. . :tjbliż 'zvm druhem był mu jed nak amor Ko.l'c!us:d!i pod 
Rad of.i?•icomi -Wład ysław L udwik Anczyc. 
Pan \~a i ry c ieszył s ię w mtekie du%ym aurorytetem. f rzez l la r był 
nadzwyczaj aktywnym członkiem Rad , Mi jski j , którą do łownie 

zasvpywał pomysłami. Był niezmordowany. omaaał się zakupu węgla 
dla biednych, zbudowania nad Wisłą łazien e k dla kob ie t, protestował 
przec iw wycinaniu , wierków, żądał przejęcia przez mias to Kasy 
Oszczędności , podniesienia Szkoły Sz tuk P ięknych do ran g i 
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Akademii. .. To J zic,: ki jego inicjarywic odbyły sic.; wielkie obchod y 

dwusetnej rocznicy bi rwy poci \\'i cd niem, rozpoczęro skład kę na 
sarkofag l\lickicwicza, umieszc zo no na bramie Floriański e j 

wapiennego orła w micjscl: zniszczonego gipsowe go, dzic,:ki niemu 

wreszcie zasypano sra re koryru \Visły. Oczywiście Rzewuski nie J ziałal 

sam. Był „praw<! n;:kq" prczvdent<'iw Dierla i Zyblikiewicza i jcdnv m 
z wiciu orędowników idei przckszralcenia Krakowa w nowoczes ne, 
europejskie miasto . 

\V takim mieście nic mogło zabrakn<1ć nowe<Yo, wspaniałego reauu . 

Dlaczl:go akurat Rze wuski wysqpil z ponwslem budowy nowej scl:n\' ? 

' learr \\' dziwnv sposób był mu bardzo bli s ki. Jui. jako pic,:tnasrol ate k 
opracował scanrt uczniowskiq.!;<> ' fowar1.vs t\1 a · karni Amatorskiego, 

w krórvm g rywał i b\'ć moż.c rci.vscrował. „Zamilowank teatru bvło 

w Rzewuskim r:.1k wielkie i prawdziwe, iż widowiskJ sceniczne uważa ł 

za najmil SZ<! swoją rozrvwkc,: i najprzvjcmnicjshl zabawc.,:. Stale, J opóki 
rvlko sprzyja ło mu zdr< wie, hv \rnł w starvm budynku rcarralnvm, n<t 

miejscu n:.1z\'wanvm balkonem, micszcz<icym sic,: na drug im pi ę tr1.e 

trzypic,:rrowcj widowni''. Jego miłość do sztuki drJmaryczncj nil: była 

gołosłowna - rarnwal znajdujqcą sic.; w trudnej sytuacji sccnc.,: pol sk<l 

w Poznaniu wnosząc o w\·place nic jej przez Rade,: l\liasta Krakowa 
jed nor::izowc j su bwcnc j i. 

Zrcszr<1 - czyt. wyposażenie jego prncowni - rypowcgo atelier 
dziewic.,:tnastowicczncgo fotografa - nic prz\'pominało <\wczesnvc h 

teatralnych dekoracji? Bvło ram wnęrrze sa lonu do forografii 

rodzinnych, grora z kamieni obrośnięrvch mchem i paproci <i, sadzawka 
i wodotrysk, malowane drzewa i skałv. l\'ic brakowało <t kccntów 

krakowski ch. Bv uczc ić 25-lecic swojej pracy (szeroko od notowane 
przez prasc.,:) Rzewuski zamówił u jed nego z ucz ni ów .:'vlarcjki nowy 

wvsmlj pracowni z 1.astawkami przc J stawiaj<1cymi wncytrzc btcclry 

wawelskiej. ForogrJf sarn pełnił funkcji; kogoś w rod zaju reżysera: 

wvbierał te rn ar zdjc,:cia , s\"tuacj<;, jakq miało przedstawić, u s tawiał 

swoich „aktorów" clecvclują ·o pozie, ułożeniu qk, wyrazie twarzv, ba, 
nawet o spojrzeniu . Dawał im du ręki rekwiznv . .Jcdv nvm ,,. swoim 

rodzaju „ tc::i rrcm" bvłv \vy konywa nc przez Rzewuskiego forogrJtkznc 

c~ kle „żywych obrazów". Jeden z ni c h po ś wic.,:cony był frvlogii 

a w bohaterów Og11ie111 i 111ie1"Zr111 wciebli s ic.; krakowscy a rystokraci. 

ForografowJI także akrorc5w - dzic,:ki niemu powsraly cykle zdjc.,:ć 

przed stawiaj:_icvch w różn yc h rolach I lclcnę \lodrzcjcwską , Anroninc.,: 
I Ioffmann, \Vince nrego Rapackiego. 

l\'ie powinien Z<ltcm J zi wić up ó r, z jakim R zewu ski d<1żv l do 

zbudowania nowego teatru . \lic szczc,:dzil w rym celu Jni s il, ani 

środków. Ponieważ t.lługo s~1dzono. że uda sic.; tanim kosztc.:m skorzystać 
z gotowego. zre<ilizowancgo już. projc.:kru, Pan \Vakrv zwiedził wiek 
europejs kich miasr w posz ukiwaniu odpowiednich wzorów. ZJobd 

nawcr plany urz<1d zcń rcchniczm'Ch wykonane przez inspektora rcatró\\· 

wicdcr1skich. \limo tych starań s prawę budowy nJ wicie lat odłożono 

ad al'lfl. \V 1879 Rzewuski W\'dal napisan<l wspólnie z Anczvccm 

broszurc,: C:.::y po1rzeb11y 11owy leotrw KmJ.·o~>it. W zamieszczonym tam 

~myk u le /.e wzglrr/11 1w s/011111ctjq//.·ow:y 111ias1a ro b11dof!.'Ytf "2!/Jrztfdv, !mir 
rzy ·LJ.>>oclociqgi? dowodził, że pieniąd z e pozostałe z pożyczki 

inwestycyjnej, jakimi d vs ponowalo miasto, należy wyJać na nowq 
sceni;, gdyż„. „ woda do pic ia nie m a 7.adncgo ::il bo tvlko podrzędne 

znaczenie w powsrawaniu lub szerzeniu si~ epidemii"! 

Rzew uski należa ł do zwolenników budowv teatru na placu św. Ducha, 
ffdz ic wówczas mie śc ił s iy targ chlebowy orJz budynki 

średniowieczne go szpitala : „l\licjsce ro nad LWYczaj przvjemnc, 

przy legle piyknej promenad Lic. na której publiczność mic.,:d zy aktami 

w pogod nej po rze może odc rc hn <lĆ św ie żym powietrzem a rak 
d ogod ne, że przy za prowadzeniu stosownej wentylacji i ZJ letni tcarr 

posłużyć może". Już w 18 71 r. domagał sic,: szybkiego wypowiedzcn ia 
dzierżawy domu miejskiego zaj ę rego przez szpital św. Ducha „ze 

wzglydu na ro, i ż umicszczonvch w szpitalu cho~Th rrzc.:ba przenieść, 

przvbywającv bowiem do miasta obcy, nJ pic.:rwszvm prawic k roku 

najprzy krzejszych doznaj ~) wrażcri". Uważ::i ł. ż.e stare budynki należy 

zburzyć, by zyskać mie jsce dla teatru . Bez reszry zaangażował s ic.; 
w spó r, który na lara podz ielił ówczesne elity Krakowa. I nie ma co 

ukrywać - znala zł si<; po złej stronie. Pow::iżnk narJzil sii; obror1com 

za b~ tk owcgo sz piral::i i opruj;,icym za budowq rearru na plac u 
Szczepańskim Marejcc, E srrcic hcrow i. JordJnowi, Straszewskiemu. 

'l y m bardziej, i. c to rn przc ko n ::i ł radnvc h do kontrowersyjnej 
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loka lizacj i. Zrobił rn z n arażeniem własnego zdrowia: „będąc mocno 
s łabvm w dniu, w którym się rozs trzygaj<1ca rozprawa w Radzie 
miej skiej odbyć miała, zawló kł s ię z w. s iłkicm woli , aby osob i śc ie 

poprzeć swym głosem wybór pl acu św. D ucha wiedząc , że parti a 
przeciwna była sil na i że jeden crłos mógł na sali zwyc i ężyć" . clparł 

nawet argum nt delikatnej natury - na s twierdz nit:: , że teatr nie 
powinien sta w pobliżu kośc ioła św. Krzv·L:a odpm icclzia ł : , ' ie 
za pomi najmy Panowi ', i e \\' Kra k >wie, tym tak zwanym polsk im 
Rzymie, gdzie kolwiek się bi,:dzie budowało tea tr, W \ . ze on bi,:dz ie 
w pob l iżu j ak iegoś kości oła, którego to zreszq stanu rze zy nie uważam 
za uje mny, gdyż teatr z przeznacz 'n ia swego nic jes t żad ną in ryrucją 
demora li zując ą, ale . wiątvnią sztuk i polskie j, m ającej na ce lu 
pielęgno an ie języka ojczystego i budzeni a w sł uchaczac h uczuć 

wznios łych , ··zlachetnych i patriotycznych" ... 
Rzewuski n ie docze kał rozpoczęc i a budowy teatru. ie doczeka ł się 

te ż. wdz ięczn ości po to mnych. Wybó r kontrowersyjnej lokali zacji 
spra ił, że 2 czerwca 1891 podczas uroczystego wn urowa nia kamienia 
węg ielnego pod no \ y teat r „ \V ·pi sa ny m na p e rgaminie 
przeznaczonv m d o za mu rowani a akc ie e rekcyjn m ani je dny m 
słowe m ni e zaz naczono ud z iału śp . Rze wus kiego w pra cach 
przvgo towawczych a rodz inie jcgo n ic uczyniono nawct tej drobnej 
g rz c c znośc i , a bv ją na ów a kt poświęcenia rozpo czętej, t y le 
upragnionej budowy zapros i ć . " 

DIA PO KUTA-WŁODEK 

Cytary pochodzą z: 
Walet)' Rzewush. Szkic biograficzny, Kra ków 1893 
IValer:v Rzew.msh. Obvwarel 111. Kml'ow•a, radm miejsh. Rys jego ŻJ1cia 
i dziala/nofci p!iblic;:,11{1j, 11a podslafi'.Jie doh1me11rów i zebm11yrh 111ateriofórn1 

sfrdlif A11to11i K/er:d:o·wski, Kraków 1895 

Duża scena 

E. De Filippo 

WIELKA MAGIA 

R. Harwood 

ZAi PRZECIW 

Ks.]. Kitowicz 

OPIS OBYCZAJÓW cz. II 

T Slobodzianek 

OBYWATEL PEKOŚ 

A. Słonimski 

RODZINA 

W. Szekspir 

WIECZÓR 

TRZECH KRÓLI 

Najbliższa premiera 

G. B.Shaw 

ŻOŁNIERZ I BOHATER 

l\1iniatura 

E. Albee 

TRZY\VYSOKIE KOBIETY 

F. Dostojewski 

BO BOK 

W. Hildesheimer 

!VIARY STUART 

R. Maciąg 
ONA 

B. Schulz 

SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ 

D. Williamson 

PRZYJAŹŃ I PIENIĄDZE 
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Dyrektor 

Bogdan HUSSAKOWSKI 

Zastępca dyrektora 

Wiktor HERZIG 

Kierownik literach 

Maciej SZYBIST 

Koordyntllja pra1J' artystycznej 

Kinga GŁOWACKA 

Sekretarz literacki 

Anna STAF JEJ 

Kierowmik lmpresmiatu 

Janusz OGONO\VSKI 

Kierownik Archiwum 

Diana POSKlJ'IA.-WLODEK 

Asystent scenografa 

Elżbieta WÓJTOWICZ-GLJLAROWSKA 

Dział muzyc-zny: 

Bol esław RAWSKI 

JózefRYCHLIK 

Krzysztof SZWAJ GIER 

Kierownik techniczny dis eksploatalji 
Ryszard Starobra!'\ski 

Organizacja produkcji 
Andrzej Rybak 

Realiztllja światła 
Adam Dąbroś 

Realizalja dźwięku 
Piotr Augustyniak 

Wojciech Pacuła 

Brygadier sceny 
Bogusław Wójcik 

Rekw.,izytor 
Roman Łopatowski 

Kierowmil)' pracowni: 

krawieckiej damskiej 
Maria Szczypczyk 

krawied:iej męshej 
Leszek Wyżga 

malanko modelatorskiej 
i\tlaria Hodur 

stolarskiej 
Stanisław Nieć 

ślusarshej 

Adam Rojek 

pernkarskiej 
Bożena Rybak 

tapicerskiej 
Michał Rzepka 
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