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wodewil w dwóch częściach 



Niepokój przed "Podróżą" 
Podróż po Warszawie to już dzisiaj pozycja klasyczna. Po

rywane Sabinki, szalejące w kankanie Jadzie-wdowy, rzuceni 
w zakamarki garderób radomscy mecenasi - mają swój pier
wowzór w operetce komicznej Szobera i Sonnenfelda. 

Poddanie szacownego tekstu zabiegom adaptacyjnym za
krawa na profanację. Rozgrzesza mnie jedno: libretto Podróży 
także było przeróbką jakiejś dawno zapomnianej wędrówki po 
Berlinie czy Wiedniu. Muzyka zaś dźwięczała niejedną nutką 
ówczesnych przebojów muzycznych scen Europy. 

Ośmielił mnie ponadto fakt, iż oryginału Szobera wysta
wić dziś niepodobna. Nic nie starzeje się tak szybko jak dow
cip, żart, zapis aktualności. Konflikty, przeżywane intensywnie 
przed stu laty pokryła patyna sentymentu. Na świat bohate
rów utworu patrzymy przez okulary pamięci, co ocala urodę 
minionego życia. Każe zadumać się nad przeszłością, upatru
jąc w niej fragment naszych losów. Przewodnikiem po tej kra
inie ze snu i mgły jest Bolesław Prus. Jego to przecież są cza
sy, jego epoka, jego Warszawa ... Zachowując uświęcone ak
torską tradycją sylwetki Fafułów, postać Józia Grojseszyka 
i uroczo naiwną intrygę - starałem się sprowadzić akcję 
w nieco inne regiony. Stąd wziął się motyw Wystawy Rolni
czej, dlatego gościmy przez chwilę w redakcji Kuriera i oglą
damy atrakcje Ogrodu Saskiego. Cytaty, ogłoszenia, tytuły 
broszur i powieści, ba - nawet niektóre dialogi są autenty
kami. 

Moja praca to przywołanie głosów, które niegdyś określały 
klimat i charakter miasta. Przypomnienie obrazków i scen, 
utrwalonych kreską Kostrzewskiego i piórem ówczesnych fe
lietonistów. Chociaż z pierwowzoru ocalała jedynie zwrotka: 

W kapeluszu z wielkim kokiem 
I u szkiełkiem od pan Pik -
Będziesz panna strzelać okiem 
l zadawać wielki szyk 

starałem się dochować wierności temu, co zadecydowało 
o burzliwych dziejach utworu. Myśl~ o podszytej sentymentem, 
żartobliwej tonacji szoberowskiego pra-musicalu. O miłości 
do miasta, która niekoniecznie musi huczeć patosem wielkich 
słów. 

Wypada życzyć Państwu - przyjemnej podróży. Czynię 
to z tremą tym większą, iż osąd należeć będzie do widzów, tak 
bardzo warszawskich, jak mieszkańcy Woli, zgromadzeni 
w swoim teatrze. 

Ryszard Marek Groński 
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Feliks Szober 

Witold Filier 

BIEDNAMUZA 
PANA FELIKSA 

Legenda uchowała ślad po warszawskich "ogródkach"

letnich teatrzykach, w których przez ostatnie ćwierćwiecze 

XIX stulecia prowincjonalne trupy handlowały sztuką 

a obrotni gastronomicy piwem. Ślad materialny legendy to 

odrapana weranda z nadtłuczoną gipsaturą, co stoi w pod

wórku przy ulicy Rutkowskiego 5: tam mieścił się kiedyś 

"ogródek" Belle Vue; ślad materialny to także teka z teksta

mi, które właśnie w teatrzykach ogródkowych zaczynały 

swój żywot. Takim tekstem- kto wie, czy nie najbardziej 

reprezentatywnym!- jest wodewil Feliksa Szobera "Pod

róż po Warszawie". Jego prapremiera (16.IX.l876) na sce

nie "Tivoli" była ogromnym sukcesem teatru, autora i te

matu. Kim był autor? 

Feliks Szober (1846-1879) pochodził ze zt 

dziny kupieckiej, wchłonął go teatr, ukończył st1 

Ie Dramatycznej przy Teatrach Rządowych, 1 

łętał się przy tej scenie, działał jako chórzyst< 

asystent reżysera, w paru sztuczkach udało mu 

przed rampę. "Dla przyjemnego głosu używan 

kich rólek w operach i wodewilach" - notuj1 

Nie był to status zaspakajający ambicje młodeg 

nie zaspakajał też i jego potrzeb materialnych, 

nych przez piekielnie liczną rodzinę. Dorabiał z 

jako żurnalista, wierszopis, przekładca. Wier 

• liryczne i rzewne ("Wszystko martwe prócz m 

w chaosie duszy gości Jeremiański, łzawy tre1 

w przekładach sięgał po teksty pikantne i tern] 

"Córka pani Angot" Lecocqa, "Piękna Galatel 

W 1876 roku dał się namówić dyrektorowi tru1 

wej, Karolowi Doroszyńskiemu i napisał dlań 

wodewil, właśnie ową "Podróż po Warszawie" .. 

• 

Wesoły ten utwór był sugestywną rewią w 

typków i ciekawostek, zaś postacie imć pana F~ 

Grojseszyka weszły na trwałe do nadwiślańskiej 

son sławnych i sympatycznych. Szober umiał ' 

sukces. Obdarzony niesłychaną łatwością rymow 

tym bystry obserwator, nie miał poważniejszyc 

z samym procesem tworzenia. Brał po prost 

i modny temat (w roku 1878 była nim Powszec 

wa Paryska, stąd "Podróż Fafuły i Grojseszyka 

wę"; w roku 1879 głośny krach finansowy w Wi 

żydowskie grunderstwo, stąd opereta "Piekło": 

temat w garnitur postaci z warszawskiej ulicy, 

frywolnymi kupletami i utwór był gotów. Popu 

pozytor, Adolf Sonnenfeld dorabiał z miejsca 

pożyczając sobie tematy od Offenbacha czy St1 

roszyński rzecz efektownie inscenizował i public 

się przez cały sezon. 

Nie miał atoli Szober szczęścia do recenzen 

mawiali jego pisaninie głębszych wartości: że kul 

solone i przepieprzone", że komizm "tłusty", ż 

" bigos a la arlequin". Żalił się Szober przyjaciol 

ja takiego zawinił, że mnie kopią jak psa w recen 

cze jedną, ostatnią farsę dla Doroszyńskiego stw 
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uchowała ślad po warszawskich "ogródkach"

·zykach, w których przez ostatnie ćwierćwiecze 

·a prowincjonalne trupy handlowały sztuką 

tstronomicy piwem. Ślad materialny legendy to 

eranda z nadtłuczoną gipsaturą, co stoi w pod-

ulicy Rutkowskiego 5: tam mieścił się kiedyś 

lelle Vue; ślad materialny to także teka z teksta

rłaśnie w teatrzykach ogródkowych zaczynały 

Takim tekstem- kto wie, czy nie najbardziej 

,vnym!- jest wodewil Feliksa Szobera "Pod

zawie". Jego prapremiera (16.IX.1876) na sce

była ogromnym sukcesem teatru, autora i te

>ył autor? 

Feliks Szober (1846-1879) pochodził ze zbiedniałej ro

dziny kupieckiej, wchłonął go teatr, ukończył studia w Szko

le Dramatycznej przy Teatrach Rządowych, od 1865 pa

łętał się przy tej scenie, działał jako chórzysta, inspicjent, 

asystent reżysera, w paru sztuczkach udało mu się też wejść 

przed rampę. "Dla przyjemnego głosu używany do maleń

kich rólek w operach i wodewilach"- notuje kronikarz. 

Nie był to status zaspakajający ambicje młodego człowieka, 

~ nie zaspakajał też i jego potrzeb materialnych, kształtowa

nych przez piekielnie liczną rodzinę. Dorabiał zatem Szober 

jako żurnalista, wierszopis, przekładca . Wiersze pisywał 

-. liryczne i rzewne ("Wszystko martwe prócz miłości, z nią 

w chaosie duszy gości Jeremiański, łzawy tren ... "), za to 

w przekładach sięgał po teksty pikantne i temperamentne: 

"Córka pani Angot'' Lecocqa, "Piękna Galatea" Suppego. 

W 1876 roku dał się namówić dyrektorowi trupy ogródko

wej, Karolowi Doroszyńskiemu i napisał dlań oryginalny 

wodewil, właśnie ową "Podróż po Warszawie" ... 

• 

Wesoły ten utwór był sugestywną rewią warszawskich 

typków i ciekawostek, zaś postacie imć pana Fafuły i Józia 

Grojseszyka weszły na trwałe do nadwiślańskiej galerii per

son sławnych i sympatycznych. Szober umiał wykorzystać 

sukces. Obdarzony niesłychaną łatwością rymowania, a przy 

tym bystry obserwator, nie miał poważniejszych kłopotów 

z samym procesem tworzenia. Brał po prostu aktualny 

i modny temat (w roku 1878 była nim Powszechna Wysta

wa Paryska, stąd "Podróż Fafuły i Grojseszyka na Wysta

wę"; w roku 1879 głośny krach finansowy w Wiedniu, tzw. 

żydowskie grunderstwo, stąd opereta "Piekło"), stroił ów 

temat w garnitur postaci z warszawskiej ulicy, faszerował 

frywolnymi kupletami i utwór był gotów. Popularny kom

pozytor, Adolf Sonnenfeld dorabiał z miejsca muzyczkę, 

pożyczając sobie tematy od Offenbacha czy Straussa, Do

roszyński rzecz efektownie inscenizował i publiczka bawiła 

się przez cały sezon. 

Nie miał atoli Szober szczęścia do recenzentów, ci od

mawiali jego pisaninie głębszych wartości: że kuplety "prze

solone i przepieprzone", że komizm "tłusty", że całość to 

"bigos a la arlequin". Żalił się Szober przyjaciołom: "Com 

ja takiego zawinił, że mnie kopią jak psa w recenzjach. Jesz

cze jedną, ostatnią farsę dla Doroszyńskiego stworzę, a po-



tern dam pokój, byleby i mnie~ pokój dali". Tą farsą ostatnią 

okazało się "Piekło" - utwór pełen inscenizatorskiego roz

machu, niebanalnych ujęć sytuacyjnych, ironicznych para

bol. Szober zmarł na atak serca w kilka dni po premierze. 

Jego zgon skwitowały warszawskie "Nowiny" kąśliwym ne

krologiem, iż odszedł "gładki wierszopis, który należał do 

ruchliwych a skrzętnych producentów potocznej dziennikar

skiej strawy". 

Przyszłość opowiedziała się w tym sporze za Szoberem, 

nie za krytykami. Jego farsy doczekały się niezliczonej ilości 

przeróbek, transkrypcji, adaptacji, zaś "Podróż po Warsza

wie" nobilitował sam Leon Schiller włączając ją do reper

tuaru swego Teatru im. Bogusławskiego. 

Witold Filier 
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Leon Schiller 

( ... ) Latem roku 1876, "operetka komiczna w 7 obrazach" pióra Feliksa 

Szobera pt. Podróż po Warszawie, ozdobiona muzyką Adolfa Sonnen

felda, odniosła sukces nie notowany dotychczas nie tylko w dziejach 

scen ogródkowych, ale bodajże i w annałach teatrów bardziej serio. 

Przedsiębiorcy teatralni, dyrektorostwo Doroszyńscy z Poznania i wo

dewilista Terenkoczy, na pewno nie marzyli o takich zbiorach kasowych, 

gdy im wręczył manuskrypt swej ramoty skromny aktorzyna i "infor

mator" (czyli inspicjent) teatrów rządowych, pan Szober, a pan Son

nenfeld, Niemiec doskonale duchowo spolszczony, lecz do końca ma

tuzalemowego swego życia kiepsko po polsku mówiący, obiecał do tej 

"Posse mit Tanz und Gesang" dorobić muzyczkę. 

Bo cóż - pan Szober nie był żadną znakomitością, pisywał tylko 

udatne wierszyki, tłumaczył libretta operowe, układał teksty dla pieśni 

Minchejmera - a pan Sonnenfeld choć płodził muzyki do baletów 

i rywalizował z Lewandowskim jako dyrygent koncertów pod gołym 

niebem, przecież mało budził zaufania, dzięki swemu pochodzeniu, 

w dziedzinie tematów rdzennie polskich. 

A widowisko było niełatwe do wystawienia. Tyle zmian dekoracji, 

taka obsada, chóry, balet, statyści, kolej żelazna, landara, karuzel, 

teatr, Stare Miasto, Saska Kępa na scenie. 

Stał się jednak cud! Szober okazał się mistrzem efektu scenicznego 
w zakresie wodewilu, jak byli nimi Raimund, Nestroy i Roeder w Niem
czech, a u nas Dmuszewski i Żółkowski ojciec. Sonnenfeld wsłuchany 
w Offenbacha i Straussa, dowcipnie trawestujący, a nawet cytujący 
ulubione motywy swych mistrzów, potrafił także uchwycić sentyment 
i humor ulicy warszawskiej i wsi mazowieckiej. Ze sceny powiał duch 
WiJkońskiego i Kostrzewskiego. To zdecydowało o niesamowitym 
wprost powodzeniu Podróży. 

To - i kapitalne pono wykonanie aktorskie. Nazwisko Józefowi
cza, odtwórcy postaci Józia Grojseszyka, dzięki tej jednej roli przeszło 
do historii. Sztuka obiegła wszystkie sceny polskie, wszędzie odniosła 
triumf. Grywali w niej Solski i Frenkiel. Po sukcesach w teatrach po
ważnych przeszła do repertuaru tzw. scen ludowych i popularnych, 
figurka kantorowicza Józia zawędrowała nawet do szopki warszawskiej. 

Olśniony niebywałym sukcesem próbował jeszcze Szober do spółki 

z Sonnenfeldem sfabrykować dalszy ciąg Podróży pt. Barnaha Fajula 

i Józio Grojseszyk na wystawie paryskiej, ale fortuna przygodnych 

swych kochanków raz tylko zwykła darzyć uśmiechem . 

Za to w pół wieku póżniej Podróż przeżyła powtórną swą młodość 
w teatrze awangardowym w prawdziwym tego słowa znaczeniu, in
karnującym w kształtach na wskroś nowoczesnych wizje Micińskiego, 
Żeromskiego, Wyspiańskiego, Krasińskiego, Szekspira, szerzącym jed
nocześnie kult do swojszczyzny teatralnej - w Teatrze im. Bogusław
skiego pod dyrekcją Leona Schillera. Dekoracje Drabika i Pronaszki , 
inscenizacja Schillera, gra byłych redutowców (w scenach zespołowych 
nie było ani jednego statysty!) wyczarowały z ramoty staroświeckiej 
całe jej piękno utajone, wszystek jej dowcip i rzewność. 

W roku 1934 reinscenizował ją Schiller z jeszcze większym sumptem 
artystycznym na scenie lwowskiej . 

Polskie Radio, przypominając co pewien czas rodzimą staroś 
czyznę muzyczno-sceniczną, po Nędzy uszczęśliwionej, Cudzie 1 

manym, Zamku na Czorsztynie, Nowym Don Kiszocie, Szkoda 11 

i innych perełkach twórczości komediowo-operowej, powierzyło n 
strukcję tego wodewilu nad wodewilami ich znawcy i tylokrotJ 
realizatorowi - Leonowi Schillerowi. ( ... ) 

Leon Scb 
"Antena", 

Z tomu : Teatr ogromny, Warszawa, 



i, "operetka komiczna w 7 obrazach" pióra Feliksa 

10 Warszawie, ozdobiona muzyką Adolfa Sonnen

~s nie notowany dotychczas nie tylko w dziejach 

ale bodajże i w annałach teatrów bardziej serio. 

lni, dyrektorostwo Doroszyńscy z Poznania i wo

' na pewno nie marzyli o takich zbiorach kasowych, 

Jskrypt swej ramoty skromny aktorzyna i "infor

ent) teatrów rządowych, pan Szober, a pan Son

:konale duchowo spolszczony, lecz do końca ma-

życia kiepsko po polsku mówiący, obiecał do tej 

Gesang" dorobić muzyczkę. 

ober nie był żadną znakomitością, pisywał tylko 

maczył libretta operowe, układał teksty dla pieśni 

m Sonnenfeld choć płodził muzyki do baletów 

indowskim jako dyrygent koncertów pod gołym 

ło budził zaufania, dzięki swemu pochodzeniu, 
rdzennie polskich. 

> niełatwe do wystawienia. Tyle zmian dekoracji, 

balet, statyści, kolej żelazna, landara, karuzel, 

aska Kępa na scenie. 

:1! Szober okazał się mistrzem efektu scenicznego 
jak byli nimi Raimund, Nestroy i Roeder w Niem
~ewski i Żółkowski ojciec. Sonnenfeld wsłuchany 
ussa, dowcipnie trawestujący, a nawet cytujący 
•ch mistrzów, potrafił także uchwycić sentyment 
Wskiej i wsi mazowieckiej. Ze sceny powiał duch 
:rzewskiego. To zdecydowało o niesamowitym 
odróży. 

pono wykonanie aktorskie. Nazwisko Józefowi
Józia Grojseszyka, dzięki tej jednej roli przeszło 
•iegła wszystkie sceny polskie, wszędzie odniosła 
j Solski i Frenkiel. Po sukcesach w teatrach po
repertuaru tzw. scen ludowych i popularnych, 

fózia zawędrowała nawet do szopki warszawskiej. 

ym sukcesem próbował jeszcze Szober do spółki 

ykować dalszy ciąg Podróży pt. Barnaha Fafuła 

7 wystawie paryskiej, ale fortuna przygodnych 

tylko zwykła darzyć uśmiechem . 

póżniej Podróż przeżyła powtórną swą młodość 

vym w prawdziwym tego słowa znaczeniu, in
tch na wskroś nowoczesnych wizje Micińskiego , 

lskiego, Krasińskiego, Szekspira, szerzącym jed
jszczyzny teatralnej- w Teatrze im. Bogusław
eona Schillera. Dekoracje Drabika i Pronaszki, 
gra byłych redutowców (w scenach zespołowych 
;tatysty!) wyczarowały z ramoty staroświeckiej 
:, wszystek jej dowcip i rzewność. 

enizował ją Schiller z jeszcze większym sumptem 
lwowskiej. 

Polskie Radio, przypominając co pewien czas rodzimą sta-roświec
czyznę muzyczno-sceniczną, po Nędzy uszczęśliwionej, Cudzie mnie
manym, Zamku na Czorsztynie, Nowym Don Kiszocie, Szkoda wąsów 
i innych perełkach twórczości komediowo-operowej, powierzyło rekon
strukcję tego wodewilu nad wodewilami ich znawcy i tylokrotnemu 
realizatorowi- Leonowi Schillerowi.( ... ) 

Leon Schiller 
"Antena", 1938 

Z tomu: Teatr ogromny, Warszawa, 1961. 



Henryk Sienkiewicz 

BYWALCY TEATRZYKÓW 
OGRÓDKOWYCH 

Kto się chce bawić niechaj przyjeżdża do Warszawy. 
Sezon ogórkowy, sezon upałów, kurzu, ogólnego omdlenia, 
ogólnego próżniactwa i senności rozpoczął się, ale zarazem 
przyniósł nam takie mnóstwo wszelakiego rodzaju rozry
wek, że aż i wybierać trudno. Ni mniej ni więcej tylko jede
naście afiszów, rozlepionych co rano na wszystkich ulicach 
Warszawy, zaprasza zmęczoną całodziennym upałem pu
bliczność, aby wieczorem śpieszyła do ogrodów i ogród
ków, gdzie uszy jej paść będą muzyką i śpiewem, oczy przed
stawieniami teatralnymi, wdziękami artystek rozmaitych 
trup aktorskich, słowem tym wszystkim, co w mniej więcej 
rozkoszny lub szalony sposób pomaga do zabicia czasu od 
godziny ósmej wieczorem do dwunastej w nocy, o której 
to godzinie każdy dobry i stateczny obywatel wraca do do
mu z rozpiętą dla chłodu kamizelką i kapeluszem w ręku, 
obcierając przy tym spocone czoło chustką. Krótko mó
wiąc, jest to karnawał pod gołym niebem. Nad głową gwiaz
dy i szmer liści trącanych ciepłym powiewem, a przed oczy
ma światła gazu, śpiewy, pląsy, wyróżowane twarze, wy-

czernione brwi i kolorowe pończochy, które także staJ 
jedną z cech letniego sezonu. ( ... ) 

Teatra te, zwłaszcza Eldorado i Alhambra, urzą, 

są nie tylko wygodnie, ale nawet wykwintnie. Doś• 

kwintne krzesła, pokrycie nad głową, schludna scena, 
cza publiczność i czegoż więcej potrzeba? Teatrzy 
dziwny dla publiczności naszej mają urok i ponętę 
to w tym wszystkim swobody i jakże barwista ich chaJ 
rystyka. Teatr i bawar, dramat i papierosy, zachwyt; 
niczne i noc gwieździsta nad głową- cóż to za sprz 
żywioły! W krzesłach widzowie z kapeluszami ponasw 
mi na tył głowy, za barierą publika prostoduszna, za] 
ciekawa, wołająca co chwila: "głośniej! głośniej!", nie 
pująca z placu w ciekawszych miejscach nawet w czasi 
wy, skłonna do oklasków, a niecierpliwa. Wreszcie c 
za mieszanina. Tam młodzi panicze specjalnie przysz 
brylantowych oczu panny Czesi. Rozmawiają właśn 
francusku, przy czym niedościgniony w rzeczach szyku 
ce Lolo przeciera binokle, a "rozkoszny" comte Je 
schwyciwszy się za stopę jednej nogi, zakłada ją na k 
drugiej, pozwalając przy tym podziwiać gawiedzi 
prawdziwe fil d'Ecosse skarpetki; tam kilku szlachty c 
!onych, koloru miedzi obliczach i pogodnym wejrzeni1 
prawia "mościdobrodzieju" o cenach wełny zamiast o 
ce i o zasiewach zamiast o aktorach. Dalej grupa ka1 
wiczów poubieranych wedle ostatniej mody w kołnie 
jakie się tylko w Journal Amusant widzieć dają, rozr 
z cicha i tylko od czasu do czasu można usłyszeć w "1 
nalnym !angażu" wymówione: "żewuzasiur Michasz' ' 
"antrnusuadi Staszu !" Dalej kilku literatów, dalej ur; 

cy. Za barierą słychać narzecze z Franciszkanergasse. 
znów komety z demimondu, chrzęszcząc sukniami i 
biocąc, rzucają błyskawicowe z czarno obwiedzionych 
spojrzenia. Gdzie indziej kilku rzemieślników kłó1 

z Żydkiem o miejsce blisko filaru; nad głową szeleszczą 
drzew, od strony bufetu groźne nawoływania, słowem 
szanina głosów, języków, warstw społecznych, wych; 
usposobień- istna wieża Babel z ludzi połączonych . 
bą tylko nadzieją odpoczynku, swobody i rozrywki. 

To jednak pewne, że nikt się nie bawi tak szczerze 
decznie jak właśnie owa zabarierowa publiczność. 

Henryk Sienki 
Gazeta Pafska 

Z tomu: Przedwczorajszej Warszawy typy malownicze, Warszaw; 
(pod redakcją Zdzisława Bienie< 



mkiewicz 

LCY TEATRZYKÓW 
IDKOWYCH 

~hce bawić niechaj przyjeżdża do Warszawy. 
'Jwy, sezon upałów, kurzu, ogólnego omdlenia, 
)żniactwa i senności rozpoczął się, ale zarazem 
m takie mnóstwo wszelakiego rodzaju rozry
wybierać trudno. Ni mniej ni więcej tylko jede
w, rozlepionych co rano na wszystkich ulicach 
caprasza zmęczoną całodziennym upałem pu
JY wieczorem śpieszyła do ogrodów i ogród
szy jej paść będą muzyką i śpiewem, oczy przed
teatralnymi, wdziękami artystek rozmaitych 

ich, słowem tym wszystkim, co w mniej więcej 
1b szalony sposób pomaga do zabicia czasu od 
tej wieczorem do dwunastej w nocy, o której 
cażdy dobry i stateczny obywatel wraca do do
tą dla chłodu kamizelką i kapeluszem w ręku, 
rzy tym spocone czoło chustką. Krótko mó
karnawał pod gołym niebem. Nad głową gwiaz
ści trącanych ciepłym powiewem, a przed oczy
gazu, śpiewy, pląsy, wyróżowane twarze, wy-

czernione brwi i kolorowe pończochy, które także stanowią 
jedną z cech letniego sezonu. ( ... ) 

Teatra te, zwłaszcza Eldorado i Alhambra, urządzone 
są nie tylko wygodnie, ale nawet wykwintnie. Dość wy
kwintne krzesła, pokrycie nad głową, schludna scena, ocho
cza publiczność i czegoż więcej potrzeba? Teatrzyki te 
dziwny dla publiczności naszej mają urok i ponętę. Ileż 

to w tym wszystkim swobody i jakże barwista ich charakte
rystyka. Teatr i bawar, dramat i papierosy, zachwyty sce
niczne i noc gwieździsta nad głową- cóż to za sprzeczne 
żywioły! W krzesłach widzowie z kapeluszami ponasuwany
mi na tył głowy, za barierą publika prostoduszna, zapalna, 
ciekawa, wołająca co chwila: "głośniej! głośniej!", nie ustę
pująca z placu w ciekawszych miejscach nawet w czasie ule
wy, skłonna do oklasków, a niecierpliwa. Wreszcie cóż to 
za mieszanina. Tam młodzi panicze specjalnie przyszli dla 
brylantowych oczu panny Czesi. Rozmawiają właśnie po 
francusku, przy czym niedościgniony w rzeczach szyku prin
ce Lolo przeciera binokle, a "rozkoszny" comte Joujou, 
schwyciwszy się za stopę jednej nogi, zakłada ją na kolano 
drugiej, pozwalając przy tym podziwiać gawiedzi swoje 
prawdziwe fil d'Ecosse skarpetki; tam kilku szlachty o opa
lonych, koloru miedzi obliczach i pogodnym wejrzeniu roz
prawia "mościdobrodzieju" o cenach wełny zamiast o sztu
ce i o zasiewach zamiast o aktorach. Dalej grupa kantoro
wiczów poubieranych wedle ostatniej mody w kołnierzyki, 
jakie się tylko w Journal Amusant widzieć dają, rozmawia 
z cicha i tylko od czasu do czasu można usłyszeć w "nacjo
nalnym !angażu" wymówione: "żewuzasiur Michasz" albo 
"antrnusuadi Staszu !" Dalej kilku literatów, dalej urzędni
cy. Za barierą słychać narzecze z Franciszkanergasse. Tam 
znów komety z demimondu, chrzęszcząc sukniami i szcze
biocąc, rzucają błyskawicowe z czarno obwiedzionych oczu 
spojrzenia. Gdzie indziej kilku rzemieślników kłóci się 

z Żydkiem o miejsce blisko filaru; nad głową szeleszczą liście 
drzew, od strony bufetu groźne nawoływania, słowem mie
szanina głosów, języków, warstw społecznych, wychowań, 
usposobień - istna wieża Babel z ludzi połączonych ze so
bą tylko nadzieją odpoczynku, swobody i rozrywki. 

To jednak pewne, że nikt się nie bawi tak szczerze i ser
decznie jak właśnie owa zabarierowa publiczność. 

Henryk Sienkiewicz 
Gazeta Polska, 1 875 

Z tomu: Przedwczorajszej Warszawy typy malownicze, Warszawa 1972. 
(pod redakcją Zdzisława Bienieckiego) 
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