
~~&lillLr 
u-~~U'ill 
GA BUS. 

' 

. . -----



DYREITOR I KIEROWNll ARllSTYCZNY J. P. GAWLIK 

Sł.A WOMll MROŻEK 

AKTORZY: 

RENATA KRETÓWNA 
EWA LASSEK 

JERZY BINCZYCKI 
WŁODZIMIERZ MANCEWICZ 

WIKTOR SADECKI 
JERZY SWIĘCH 

ANDRZEJ HUDZIAK (PWST) 

REŻYSERIA 

JERZY JAROCKI 

SCENOGRAFIA 

EWA STAROWIEYSKA 

PREMIERA W TEATRZE KAMERALNYM 

POZA 
ŻSANOŚCIĄ 

Z IGS!ł'W OSJNSKI 

Dziwny zagadkowy jest to dramat Mrożk •. Oto 
pierwsza r('fleksja, jaka nasuwa si~ w trakcie 
lektury i po lekturze „Garln sn". I t('1 cie au
tom nie są tu czytelne; są one jakby zamazane 
i zaszvfrowane, w żaden sposóh nic a tvku'uią 
się wprost, bezpo: rcdnio. Tr .tdrw zatem powie
dzieć, co jest tzw. ide~! n czelną tego utworu. 
Alb mówiąc i nymi słowami: o czym jest ten 
dramat? 1\ie ma rÓ'wnici 04.reślo ego nawet 
·względnie jcdnoz1 acznie bohatera. '\V! rew bo
\: iem tytułowi nie w:vdajc ię. aby był nim G ·
bus (chociaż można np. v spektaklu teatralnym 
tak tę posiać wyinterpretował, że stanie się ona 
postacią wiodącą). Bardzo trudno iest powie
dzieć na temat „Garbusa" Mrożka jakąkolwiek 
prawd<; definitywną, jednoznaczną. Pozostaie 
wrażenie niedookreślenia, niedoformu !owania, 
niedopowiedzenia. 
Rzecz zaczyna się zwyczajnie: wyszczególnie-
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niem siedmiu osób i ich wieku. Sześć z nich 
przebywa na wakacjach, a zatem w miejscu 
i czasie odmiennym, wytrąconym z rytmu swo
ich codziennych spraw. Tych sześć: osóh zdaje 
się być połączonych ze sobą tym przede wszyst
kim, i.l każda z nich oczekuje na jakąś zmianę 
w życiu. Taką bądź inną, mniej lub bardziej ra
dykalną, ale jednak zm'anę, odwrócenie tego, 
co było dl'tychczas. \\' tym oczekiwani1 na coś, 
co ma sie stać każda z osób kogoś. oś, C'ly sieh!e 
amą prÓbuj naz"wać. określić:, zdefiniować. Za

czynn On ka: ,.Jaki śliczny, niebieski domek!' . 
a koiltzy student w rozmowie z Baronem: „Ale 
b('.dę hł krótko". Na7..'wa się tu uczuci<l, przed
mioty, doznania, partnerów. Onek, Onka. Baro
nowa, Baron, Student, Nieznajorn;r - przy 
wsz),stkim, co ich różni jako ludzi - !ę .iedną 
wła • ciwość ma.ią wspólną, muszą zde iniować, 
do kr .... śłić , zamknąć w formułę. Wyda.i<:. się oni 
wszvscy Żyć i samousprawiedliwiać swoją eg
zyst~n~ję ;;.zględern tej właśnie potrzeby. J eden 
tylko Ga ·bu zda.ie si~ być poza 1·egułami gr:. 
Chyh:i nie tylko oblig-owany przez swoją funkc.ię 
woh pod<1waf d sto 11, niż przy nim 7asiąść . 

Bezt stannie prnwoko :vany nie daje sic :n·iągnąć 

do gry. do osobliwego sado-masochist vcznf'go 
spek' aklu czy seansu, w którym UCLC' h :ez~1 

wsz~ scy pozost:-li. Podczas gd~· tamci wł~śc: ":~ 
tak 'uh inaczc>j wegetu ią w oczekiwa iiu na zmia
n~, k tórn nic nastą1>i i Pastąpić nie mnże, jeden 
iedvnv Garhu trwa, to znaczy żyje . .Test iak 
ta 'gó.ra, którą nazywa się zresztą jego imic
n;em - Garbusowa Perć. I na samym końcu 
on .ieden pozos!aje z tym „Pani zapom 1iala Lu
ciki'", po czym: „Kładzie buciki na tacy , obok 

samowara, cukiernicy, filiżanek, półmiska, bu
telk' i kieliszka. Zakłada sobie złożony obrus na 
przedram ię , bierze tac i nio ą(' ją przed sobą 
oburącz wchodzi do domu". Chciałoby si~ rzec: 
sam fakt trwania, nie zaś intelektualne koncep
ty - sa argumentem decydującym. Bjologia, 
n.atura, życie, real'zm zaw ze okażą sic; I pszc od 
}}eku acji, konstrukcii , idei Takie zda~c si<? być: 
ostał 1ie wyznanie Mrożka. 
W Garbusie" ]·est m. in . mo'"'·a o tożsamości " . 
i podwójnej tożsamości . Wydaje się to być jeden 
z kluczowych wątków dramatu. Problem \vnosi 
Niez ajomy, kłórego rola w sztuce bynajmniej 
nie jest ani jasna, ani tym bardziej jednoznacz
na: „( ... ) W czasach, które nadchodzą , tożsamość 
staje się coraz bardziej probłemat.:vczna. (.„) 
Małżeń~two należy do tych samych kategorii, co 
Kościół, Tron, Monarchia.„ Do świata porządku. 
In. tytucje są tym, czym są. Na f:ym właśnie 
po-cgaią , że deklaruje) swoją tożsamo:ć. Ale 
przeciwko nam pojawia si~ inny świat. Świat 
pod !llÓjnei tożsamości. Na i wrogowie są zbyt 
słabi, żeby atakować: nas otwarcie. Wobec tego 
udają tych _, którymi nie są. Nie będąc nami udają 
nas, czyli wykorzystuj<) nasze zaufan·e. Bvlibyś
m y bezbronni, gdybyśmy nic stosowali wobec 
nich tego samego or~ża, którym nas atakują: 
poclwbjnej tożsamości. ( ... ) Terroryści ~:vstępnją 
przeci\Y~o nam. Są to przeważnie ludzie młodzi. 
którym ię wydaje, że można Ś\viat realny za
stąpić światem idei. Nie przecz~ , ich pobudki 
są szlachetne. Ale w inu~ abstrnkc.ii, w imię 
cz:ystych idei gotowi si~ zanurzyć w odmęcie 
czynów brudnych i krwawych. W imię prawdy 
przywdziewają maski. W imię wolności od osób 



i rzeczy przygotowują niewolę umysłu" (Akt Il, 
se. 7). 
Przenosząc te rozważania na „Garbusa" , powie
dzielibyśmy iż jedna tylko postać istnieje ~u 
w zgodzie ze sobą, ży.ie ze sobą tożsama - jest 
to właśnie Garbus. On, .1ak ten brzuch z Mroż
kowego ,Listu na temat •.. Rzeźni" (Dialog 1973, 
nr 9): „jest bezwzględny i sam sobie". Pozo
stali, jeśli kontynuować to porównanie, są jak 
głowa: „jeśli ma dohr<-} wolę, może znieść wiele. 
( ... ) To raczej wieża Babel, i im więcej „komu
n ikacji", tym większa wieża". Z tym, że 
w „Garbusie'' jest to wszy tko wyartvkułowaue 
w słowach o znaczeniach bardzo ogólnych , 
chciałoby sie rzec w post: ci prawd ogólniko
wych, i - na pozór mało odkry\.vCz)·ch. Sw;at 
„Garbusa '' wydaje si<; być zawieszony w jakiejś 
abstrakc.ii. brak nu~ •1ieki d~· dosłmn10ści i ~o 1-

k ·etności, oscyluie on mi~dz. jcdnoznaczi ością 
i z:rola pnblic:v.stycznegu rodo :vodu ogólnikowo
ścią jakąś admierną eh~. ba nif'oznaczonością 
km turów. niedoołu:eślonością. „Do diabła z mi
strzost wcm, mi. trzami i arc_vdzielami - pisze 
przy ii nej okazii :VIro:i.ck, Oglcśmy nasze kontr
prawo, pra"vo do gh poty, „niskieg-o poziomu. ,, 
zmaiolenia i nicustai:=tcego dehiu tu. 
Nie podskakujmy, żeby 7łapać zębami nasz wła
sny pomnik za piętę. Ocł :\' ·óćmy si~ plecami tło 
Dosl·onałości, Mącłro'·ci i Wielkich A piracji. 
Zaś twarzą ku nieodpov1:iedzialno-:ci wobec na-
zej Odpowiedzialności za "t~· , Głębię Orygi
nalność. Nic piszemy od mi ·trzostwa ku mistrzo
stwu .ies7czc większemu, ylko tak sobie. Czy 
nie o to przecież chodzi właściwie, ·zy nie od 
tego si~ wszy. tko zaczęło? ·wróćmy do początku , 

do sedna, do źródła. l 1a pół mar twi od sporto
wego \'Vysiłku - wróćmy do życia" (Małe listy. 
Dialog 1974 nr 5). 
Otóż przyjmując wyrażone powyżej tęsknoty, 
trudno traktować „Ga · usa" inaczeJ· aniżeli ia-' ~ 
ko symptom jakiegoś zakrętu w twórczości dra-
matycznej Mrożka . J ja ko symptom paradoksal
nej sytuacji współczesnego intelektualisty, który 
im bardziej pragnie się wyrzec wypaczeń intelek
t ualnego doznania świata, tym równocześnie sil
niej okazuje s ·ę być przez swój intelekt znie
wolony. Można, rzecz jasna , dopisać „Garbuso
wi" dobry - i skad inąd chyba trafny - kon
tekst : od egzy tencjalizmu, twórczości Czecho
wa, Gombrowicza, Samuela Becketta i innych. 
W odróżnie iu jednak od tamtych w „Garbu
si~" w miejsce „piekła egzystencjalnego" poja
w ia się do yć w is!ocie niewinne i miałkie egz,1-
stcncjalne pi kiełko, zaś mwJsce osob istego 
prz życia i d oznania zastępuje rozumienie r ze
czy i spraw. Zamiast zimna i gorąca mamy tu 
jakc-l Ś Jeiniość, zamiast rozpaczy - smutek 
egzystencjalny, itd. 
Z pewnością można odczy tać w „ Garbusie" 
spraw', o których tutaj nawet nie wspomnia
łem. Je t również prawdopodobne, ż . reżyser 
i aktorz. · odnajdą wartości, k tórych pierwszy 
kontakt z uhn rem nie dnstarcze1. Ałe to już .iest 
domen._ teatralnej inteq rc tacji. I teatru .· ih1 
i tajemnica. 
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.JÓZEF OJ-' , łL ' J\.J 

Pas telowo !.óżow,:. domek z niebie ·ki mi okienni eau i , 
\\'sp aniała 11pcowa pogoda , świergot ptaktów - oto 
miej ce akcj i, w które z:o!>tały rzucone postaci no ·
wej sz\ uki Shm omir.i Mrożka: eł wie pary małżeń 
skie, Student. Nieznajomy i G?rbus. Zamkni<;c i 
w landrynkowym otoczeniu, uj<;ci w radosną przyro
dę SpGd:rnj<! t u \\ siei kim pejzażu cztery dni, które 
mają zaważyć mocno, ostatecznie na ich życiu. 

Dzi\ ·nym ut\\orem jest ten „Garbu!>", poczęty nie
wątpl i wie z ducha C.tc ·howa i Zapolskiej i kryjqcy 
w sobie iejccłn<1 m istern ·i tajemnicę. Sto unkowo 
najłat\Yejsza do rozszy frowania jest proweniencj;-; 
d\vóch par malżeńskich; doświadczeni i świadomi 
Baro i Baronc.\n1 oraz sl-rnzani na uczestnictwo 
w ich gl'Zc Onek i Onka, mafo w literaturze nic by
le jakich protopl as tów. Dłtigą list , otwierają wi<'c
hrahia d<.• Valmont z markizc1 de :\1erteuil ph1taj<1-
cy " . „!'iif' 1 z pi can~ eh zwi;izkach" Laclosa losy Ct: 
C.' li angcs · ..:awalera Dance~1y, o ok nich kro
czą Ka1»tan i Alicja /. „Ta iica śmi(•:·ci" Strindberga , 
tu wreszcie spot kać można fortę, George'a, Żabci e; 
i , ' icka z „Vlo i-ię boi Wirginii Wool?" AlbccJ?:o. 
Pr.t.\ pominam tu owe po:l<lri i clzic•ła, bowiem ich 
1.:iajomo ' ć wyt ,n-z.\'I ci n ie ja ,o krąg ps~ c:hologirzny, 
\\' któr,\· z:un k i (~ci zostali hohaterowie „Garbusa'' . 

:1-. womi r :\1ROzr: i-
'·' ' Kr3. ~ OW il~ . 1!)6 L r. 
ftJ WO )<'l<' C/1 I' f- f, WJ.V !'; /{ J 



Każdy z nich przeżywa na naszych oczach drama !, 
każdy ponosi klęskę. '.Vlrożck napisał sztukę p ycho
łogiczną - n ie komedię i n ie tragedię - his i ori~ 
o ludziach, k tórzy jak dawne posta cie z jego ut wo
rów kreśleni są linią wyrazistą i strą. i a pozór 
rozmą się on i d bohaterów „Tanga" , „Za ba wy" czy 
„,Policji"; zamknięci w p<łstelowym świecie i sl od·· 
kim pejzażu przywracają jakby twórczość Mrożl~a 
realistyczno-psychologicznemu nurtowi w dram acie. 
Nie dajmy się jednak zbytnio zwieść pozorom. W tej 
realistycznej psychologii ,,Garbusa" prześwtują bia
łe plamy i dz iury. Mrożek raz jeszcze jest sobą , cho
ci aż za w sze l U! cenę stara się od si e bie uciec. Zos t<.'.
\\'i a więc fał s zywe ślady, zawiązuje wątki, któr pro
W:ldzą do nikąd - i łatwo przyłapać go na pozornej 
logice w konstruowaniu p y chiki bohaterów. N~ do
datek postaci „Garbusa" przemawiaJą język iem , 
w którym r az po raz odzywają się echa „T :mg<i " , 
„Smierci poruc znika", „Rzeźni" ... Przyjrzyjcie s i ę 
t emu tea trzykowi lu dzkiemu - zdaje się mówi ć'. 
Mrożek - i o<lsłani~jąc kurtynę bezlitośnie uknzuje 
swych bohater ów. Oto Barc no'rn - kobieta p sz11 -
rnjl]ca umykającej m iłości, k t · ra zrobi w szy tko, 
aby odzyskać sw ego 11 ęża. Każda cena będzie · dobr::t 
dla osiągnięcia tego celu. Uwodzi więc na oczac 1 

Baron, tudenta, u sił ując w t en s posób \\'Zbud zic 
zazdro ' ć męża, pop~ cha w j go r nm ionc Onk~ -
przegrywa jednak w mom c ci e gdy uświ adamia so
hic r ·t , że Baron ch ętn ie " ·idzia lb.' · j ą , ,. ramionach 
Gar u a. Baronowa pr zegrywa w!m cza!- podwójnie: 
!"'ie oc zys rnjc iło ' ci Barona , s ma ró\n1icż przcst:i
jc gu jednak kochać. Pytan ie: kióra z poegran~:rh 
je t hardziej dotkli\\ a'? O . «1 - mic zczka z zad~
cicm na art ,\·stkf;, malarka-daltoni. tka. pono~! 11ic 
t,\·lko k ę kę art:\". t ,\ czm1, pono„ i ją iakżc ,. ż.'· c i u 
prywatnym. W. lmtek intr_,·g Barona porzuca j'1 
On k i - choć nicw<1tpli\\·ie je i zafasc:vnowan<t 
Barone>m - nl ga przcl'icż B 1"(''10\ Wj, st a j;~c it; 
p"onkcm w jej grze. Upoi· r:wna ostatecznie, J rz!'
gr_n, a swr wszrstkiC' amhicje i \Y.'' jcżrł ża z B;:irono 
"''l jaku jej pa n11:i 'młżc1c1 1. 



'Jr.ck - czło\\'ick z zasadami, wier.ląC;'I', 1z z;ne 
według nich, i ie dzięki temu może czuć _ię b ·z
pieczny. Przez przypadek podsuwa Barono\\ 1 możli
wo: c'.· gry z Garlm!>em, która doprowadzona przn 
Barona d o pcrtekc·ji, zni~zczy malże11stwo Onka , 
zburzy świat jc~o 7<1sacl, ;.kłoni go na\\· t clo próhy 
nrn rei l' r'> twa. 

St u dcn t - u il u.ie ze ""':"eh kompleksów erot \ 'C .l

n.nh. zbudować anarchię, która podważy podwaliny 
pan I J<~c:nh to.· tmków. Jeg(I ! oszukiwanie ideału 
jest d7ie in nie ronrnnt~·cznc i \ · zru .·wj~co nieporad
ne. Kiedy nie może zt io,;zczyć tych stosunków -
\\ ,\« ad7a prz~·nrijmnicj ruin.Y \\ powietrze : „zemstu 
d7icwic,v'' - powi" o n ' m Baron. N ie potra iąc ko
ch:ić. St ur'cn t usiłuje ro zżarzyć w sobie przynajmniej 
ogi 'Jl nien awiści . 
. · ic•znajomy - C'zło 'i(.'k mając ,,· ścisły związek z irn
nując;'l·mi stosu nl„ami, któr s dla niPgo ciężarem 
przegr~ · wn najh:wdziej cło łownie - ginie. Zawi d:.i 
n:'I· je ·t także "' dramat o<;oliisty - 110wicm odrzu
cony przez Sit d 'nta oclchotłzi ,~- gorzką amotnoś(· , 
t .vm 1 arrłziej p< lrnni, iż skażo ą dewiacj11 i prZ,\' 
piccz<;tmY::mq ierozer ··a l n:vmi z Yi<12kami z istn ic
j:ic.' mi stosunkm 1i. 

Garbus - plątaj~ice si<: po scen i • n i c , mechanizm 
do. \\'ykon . ·\rnnia cz.ynnoś<'i i usług. Jego jcd~·nym 
za mt •re owaniem są p ieni<1dzc, z w a mpirycznym 
:s pokojem oczekuj go.' ci. którz.'· zgla<;znj:.1 s i ę do jego 
pcn:sjonat u Z\Yabic i danym w g < ?.ecie < gl o ·zeniein . 
:\'ie ohchodzq g dramaty, którnh jest ' " iadkiem -
poz ha \ ion.' t czui·, ha, na\\'el rnmiętności , jest ohojl(
t n .n11 kółkic•n w pon1sz<d<. cych si trybach świata . 

Oto teatr ludz.<i pl' zentowany nam przez Mroż
ka . Wśród t,\·ch po to.le i poru w _ ię Ba: n, ghwn y 
bohater sztuki. ten , k tór,\· obdarzony zost a ł ~w i a 
d om o - ci il· B;uun jawi s ic; nam jako swoistv dc· 
miurg stwarzający s,\·tuacje. w które zapl ątuje. mie
~zk a ńcÓ\\ pensjonatu . Jest tym, który poc i ąga nitk: 
rntryg pon.!szajql ,nh 'ilariom:tki ludzkie. Vie o tvm, 
że musi przegral: - ta !!,orzka świadomość pOZ\~·ala 
mt~ jcdn"k czui si<~ kimś lcp"'z.'·m i " ·' żs zym . Pr7y
gmcccni sw.nni dran atami 1 klGs!rnmi znikają ko-

„ 

lejne post.:ci „Garbusa" ze cem·. Baron wyj idża 
ró" nicż - n ic " ·ie ty l rn, że t o ~ l po n i ós ł k I. ę-
s k ę n a j rl o t h I i '' s z ~!· . . 
~d dluższ(•go już czasu pojawiły się n1l•pok0Mce 
oznaki czegoś nicz\\ .' dego, co dzieje się na Zl'~V
nątrz, poza obrrl1en1 ::-.lodkicgo i rozko„znego .11ensJu
natu. Prze · iałY tu nagle dociera<'.· g;:iz •ly. w hpcu z~, „ 
częlv nieoczel~i' ·.nie ticllat ,Ywać rl7ikic uę i, prze tali 
spr;edawać kawę . (\djN:hal. ostatnie poci<1gi, zniknęl! 
nawet okoliczni chł op i. G:irhu~ posta1 owił zamknąc 
intcrt• , który przc~t :.11 mu it< opłaca('. Z m u s i ł 
tnn san1\ m Barona do odejścia - \\' nicość. 
Oto Bar~na klęska ostatec.:zna , odch(1dzi w Ś\\'int ·
świat , który przestał istnieć. W grze, któr'1 ~ozpt;lal 
sam poniósł największ<i przC'graną. W ·ozśw1crgota -
11ym pejzażu zostaje już tylko Garbu~ - składa 
obrus, układa w piramid<; krzesła , niewzruszony. 
wierzy, że kicd,\'Ś przyjd<l nowi goście. ~awcl ni~ 
triumfuje - jest doskonale obojętny. I to jest szt tk1 
:\Irożkn stwierdzenie najdotkliws7.e. Nacl ludźmi nic 
triumfuje na\\Ct 1ło - pozostaje tylko obojętna by
lejakość. 'fak~ oto .·•m1tn[! prawdę glosi nam l\łro
żck w pastel ow~ m pejzażu, wśród kwikń ptak 'w 
i rado nych plam ~łon cznych. 
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MAł::E LISTY 

„Dlaczego pisar- p~s:.•. '? Sto razv słys:all'm TO 

pytanie, clwacl:idi.:-ia rn:y odpoll"i 0d:ic1łeJJ1 
(os?cmdziesiąt ra:::y wy1c r~ci1cm sii:; od oclpou.:i~ 
clzi). Pytanie nw:':.e v.:ydać się n?Pmqo rr, jak tn: 
.. Dlacz .. go ogórc/..: nie śpiewa'? " - c. bo mqclrc, 
jak to: „Jaki jest SL'HS ist ni ,~nia'"' ( „ . ) Oclpoiót'
r!zi te: mo.:e u.11ć nui<Jsiivo. ,,Dla ·a,·ol_il·u", „Bo 
woli pisać ni:. c:ytal:" . .Bo mu ·u· d us:y qra" . 
. ,Z nudów". „7.eby siq !ryró:nić ". , ,Żeby pou 
c.:yć. rozeru:ać, u·ychowaC-, :::irytoirnć, albo si~ 
pr:::ypodohać, ::eby spclnić funkq<; 7 lasową' '. 
Czy niani WJtliczać dalej'? Osobi.~cir> nie intnc- 
sujc mnie dlac::ego pis:<i , dosyć mam /,·lopotriw 
z samym pisa niem. R(1czci za interrsowalo mnir 
pyta n ie : dlac::r ::;o n i pi~ _c{? Ściślej : clloczrLJ0 
czasem nie chce mi sic; pisać fol·, jak cl1cictto mi 
s i ~ downie j?" 

li 



„Młody dra maturgu, cv i ccujący, posłuchaj racly 
: tarcqo dra nat lrga, w clals:yrn c iąqu obiecu jq -
eyo . .lc :eli ra- zac ::::n ir8: obiecyu.·ać, nie 11;y

kr<c.:cis:::: si "= ocl tego jii:: nir;cl11. („ .) Bżada ci . jeśZ i 
napis:„s: cos, co odniesie sul.crs. i'Vigcly pot:?r:~ 
spod teąo s i ę nie ?.o ygrzebies: . Będą ci t v :7/ 
pom ino l i do lw6cc1 .:..ycia i :rnmien isz sie w ko
nia, co musi biegać corn: s:ybcicj . Po~sz chna 
uwagu p rzeniesie .s ic: : t cqo. co tv wlaściir że p~ 
sz.c -;::-, na to co się :: tobą ci c:i( jr>. A są ty lko d1cu 
1C'1 ricrn ty te JO, co z to ba sir cl zia ć m.o:c: al bo 
odnic!>i<'::.·:: następny s11kccs, ruu·nu co nc1j nrni j 
Jic)'U'.<:::,r•prn. al ho niL·." 

,,nr naj1cięks::ym tłwn i l? : ,1 11.·s--:r jr>i;otcrn t117ko ;a 
z ten dn.1,qi, choć w nic::micrn ' j źlo.k i 1ccirlcń. 
Z1riązrl~ autcr- czutelnik ollpo1óacla te j poclst'.1„ 
u:awcj rcalno.~ci. 1Vic próbuje ?r.lfchoclzż{: po"'a 
mą. T 1 sprawa jest c::y.,la, tyllco JU i on. „Jr• 
i on" - tak mć1cż (1Utor o CZJlte!nil~u, .. ja i on '', 
doHadnie tal~ sanio mc'id czytelnil~ o crntor:e. 
Pic'U'CJI u·iclowisl~a :bi -rm{~cqn poczytują to 11111 

na chtrnlc; . :c t.~ sarną r:cc::: ogląda jcd11oc:.c'.foic· 
11" 'IU icicl:-6w. A le co :: tego . .Je ·zcze mi ~'iP nic 
::.r!r•rz.11.Zo .cpląda(: nic:er10 oc:am.i innymi, jal~· tyi 
ho m0m11. bez w_ql<;dn nl ilość iricl-:ów na sali". 

14 

„ „. PisCL n·e m 1 Jesz cz · ·ens juko ś1óaclec two 
om: pr~ckCL zyu.:ani e rnącl ośc i . .lean cmu c:: lc1-

wiel..:ou;i przez drv.c; ic.c;o c:l owieka. Pr.zckazy·uJ1·
nie: a u i .c nic u;y pinu.11ie si . , krygou;anie, rn
bienie min przez tni to rn ce lem z1 ·rócenia ~ 1 '. 1 
sźo bie uwagi" . 
,.„. Ma_cl rości: to slowo nie cz!<}c się clobr _' 
c.c .ię-yku polskim„ Wstyd /hec ono . nic wie j ,; k 
·it, : aclwu'CLĆ. Su9er i1 j e jak i eś 1t:tajen111iczen i '.!. 
jakiegoś m ęd rca, który v ·ic t cs::1 stko i cl o kot'ic(I. 
Tymczasem nie ma ·?!ou:ic lca be: niqclrośc i, jak 
n ie ma c:lowieka b 0 z głupoty. K.a±cly najghm 
szy potv1PrLial w i ?Jc iu coś nwdrego choćby jr
clen r 1z lub m.ącl r::c pc,:)tąpil, a najniąclr::ejs ::y 
pulnął g ł upstwo. Zrrsztą mąclro~ć t o nic wieclzc .. 
dlatego trudno ją pr::c ~ <r::ać. L itr>raturn jest po
u:oła w.1 do tej tr ucln .~ c: . Do pr: : /,c1;,y1rcnia c z~·
c;o.~, co nie jest, nic co :ie; cJ : ie,ic. D:ie_?e .':'c 
iv r ~~c c :ycia i w ul.:cie p, · :ch1:y u;cmża " . 

,Xu1truclniej iq pn:byc por :11cźa, ~e j11st ~'\' 
je,, .11 rn spra·wieclii1c1111i. Po.:oyl'. to .:.c. 1l'iclh:ie 
w~ · ruugcn ie. ULcolmć sic; ocl m ego '/wew: n~1 
ci1 ' L"ię . ff yobrazić ~oLic sid.1 że n ie jal~o podmir 1t 
sythtc_ii , ale jal:o jLcle ·1 ::. icj c/ cn1c11tó1c. Zoi it:
:...:~j,·. i u.s'y:-::eć <ole pr: _'clstawu:n ie, a nic tyll;o 
,q;;:•j glos". 

I 



„Bouieni ·iedy ju::.- nie m.o::emy, nie c icemy, nie 
wnierny, nie jest e.~my w stan ie ro zu m i eć·. 
po:osta jc nam tyll" ?.o r a ? en ie. A nic m o
:-en y nie hccmy , nie u miem y, nie j st śm.'}; 
?l' stani . bo ju:: _a cl11:0, ::a trudne i ponad. no
s:-!.' siły . \Vii?r moje opory w obec. ztuki totalne; , 
to ju:: t y lko przesta rzale przy.? ·yc ajenie de) 
l !silou:ania , :chy pojm01wć i ro~u mieć . Mice 
„ciąg de ls-y " , czyl i wyciqgać v.niioski. Rozezna
u;ać, ro2wa:';ać. Pod„jmo1rnć pnstanowien ia na 
pod~t(lwie do::nawanyc :i doznań. ]\'icufnoiić efo 
spa:mu. paroksv-1nu, i orgazmu jako m et od?1 
po:na wc::r ' j. Sta rv glocl ::.1wc:c ń i znacząc1.1cJ! 
rc!ocii . Głócl i I r:y:u·yc:aje•1 ic ju: d:isiaj ~7 · c
stosou:'mr. RcF:: thi ~ :łou,id~a .:: i nnej epoki? Fio 
podol;no n1i; m '. • . ,c: 1oicic7Jl 1ricc:::ncgo". 
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WSPOMNIENIA 

AKTORA KRAKOWSKIEGO 

Z SEZONU 1936137 

Z pocz<!tlrn kursu ... (A ten rozpoczynal 
się zawsze z dniem 3 listopada, ho 
pierwszego Wszystkich Swiętych 

i nazajutrz - Dziei1 Zaduszny grać nie 
pozwalano. Przeważnie był tu rząd kle
rykalny, ·więc do jego rozporządzeń sto
sować się było potrzeba, a że Kraków 
hył pod opiekf! trzech mocarstw cenzu
n1 więc musiała być stosowaną do frh 
rozporz<1:i:lzeń. Pomimo wolności nie łn-
1 wc to było zadanie. Pozwalano grać· 

wszystko bez wyj<1tku, ale tak ściśle 

określano, że często jeden wyraz naj
mniej mnvet domyślny wymazywano). 
Ot.óż powiadmn, że z początku kursu 
skład to\varzystwa jak na Kraków był 
ln1rdzo szczupły. ( ... ) Po zamknięciu tea
tru sbuosty Kluszewskicgo Mieroszew
::;ki objął dyrekcję z subwencją senacką 
złp 13 000 półrocznie, a że starosta od
mówił s\vcgo teatru. więc pustkami sto
jący kościół Sw. Jana ( ... ) przerobiono 
na świ;1tynię Melpomeny, a że to mury 
kościelne, a du ch jak mówiłem wyżej, 
był w Krakowie klerykalny, więc nic-
chętnie do niego uczęszczano, przeważ
nie kobiety klas.v wyższej. Wszelako 
opierając sic; n:-i subwencji można było 
jako tako ci<1gnąć. Po roku Mieroszew
ski dyrekcję swą odst:wit Pfciffrowi, 
pobiernj<!C od niego połowę subweneji 
na zaspo.kojenie kosztów wystawy 
i udekorowanie. Przy zdrowych n1dach 
Niedzielskiego dyrekcja szht dość ener
gicznie zwłaszcza przy Kozakiewiczu, 
niezłym dyktatorze, który choć już nie
młody i hiorc1cy tylko 100 złp płacy 

micsir:;czncj, \Vi c lu pięknymi dekoracja
! 1 przyozdci bi:ił scenę. Wawrzyniec 
Majtykicwicz. afiszer, rekwizytor, lW·· 
menlyncr dyrek tora i razem dozoruj<!
cy teatr Jędrzej i Łukasz, dwaj gospo
d;irze z Łobzo\n1, maszyniści i kasjerka 
dopełniali całcg-0 składu („.) I w Kri:i
kowie, jak wszG<lzic, grywano tylko dwa 
razy w ty,godn iu, pracy wi<;c nie było 

zb,yt wiele, ::ile też ci;łglc trzeba się by
ło uczyć sztuk nowych, bo na najleps211 

Jpcrę ledwie <iwa razy przychodzono: 

o inn.vch <lzich~ch nic mu co i mówić. 

Potrzcha wic;c hyło dyrektorowi do

br.n:h naklad(,1\-, by sprowndzać nowe 

sztuki, rnuzylrn!i<i lub płc.1ci( za tłunw·· 

czc nia. Między tymi znaluzł miejsce 

i mój świeżo thi maczon~', panny Karo

liny Birch-Pfciffer, dramat „Zamek 

Greifcnstein", któremu dano tytuł „Zy
dówk::i, czyli Trzewik aksamitny", ak
tów pięć z prologiem za który mi cly

rektor zapłacił złp 100; rzecz wzięta 

z czasów wojen krzyżowych ( ... ) Wzno

wiono i „Człowieka z Czarnego Lasu'', 
„Na górze i na dole", w której grając 

gospodarza domu wiele ożywiłem sztu
kę dodając w~1raz „O", i z podrzędnej 
roli postm.viłem ją na pierwszym pla
nie. („.) 

Pfeiffer lubił żyć ze wszystkimi po k<J
leżeńsku. Żona jego Bogumiła, niekiedy 
tylko, choć w gruncie jedyna kobieta, 
bruździła mu swą arystokracją przektq 
od matki, ale że go kochała bardzo, 
więc i to się jakoś równoważyło. Bez 
żadnego wyjątku musieliśmy być na 
wigilii u dyrektorstwll, i to nll sutej. 
Prawda, że wszystko było nadzwyczaj 
tauic, zacząwszy od ryb aż do win, któ
re poślednie kosztowało 24 gr kwarta, 
a już dohre co się zowie 2 zip. Przy 
dobrym i zachęclljącym humorze dy
rektora bawiono się wyśmienicie. 

S. KRZEMINSI<l. 
Koleje życia, s. 225-229 

• a:m es:z •- ·-* w 

TEATR KRAKOWSKI 

W TARNOWIE 

W R. 1864 

z 

Tarnów, 22. IX . 18f·1 

Teatr Krakowski, który lu bawi przez 
cale pólszósa tygodnia, odjechał dzi,~ 

z powrotem do Krakowa . Jeżeli staly 
teatr w większym mieście zajmuje bar
dzo ważne stanowisko to staje się }e
szc.ze ważniejsze, 9dy teatr zwiedza prc
wincję. („.) Teatr w stolicy i teatr na 
prowincji, są jakby dwa wydania hi
storii. lileratury: pierwsze dla takich, 
lctórzy t en przedmiot znają, drugie dla 
tych, co się z nim obeznać pragną; w 
pierwszym powinno być wszystko -
w drugim za.§ tylko te wybitniej:;.::e 
chwile i dzieła, na których charoJcter 
pi.erwszeqo głównie polega. Teatr na 

prowincji powinien zatem w kilkunastu 
przedsta.wieniuch dawać esencję tegc, 
co dal w przeciągu całego roku w st:o
licy, gdyż inaczej nie jest wcale post<,
pową potęgą, lecz starym, zard:zewia
lym repetytorom. („.) Dyrel-ccji teatr!l 
kralcowsldego nie możemy pod tyn1 
względem poclnvalić; dawno po więk

sze.i części szlii ki liche, sto.re i uklepa
ne. („.) 

Do I.ego opisu 1wle .?.ą _'jeszcze nickt.ó 1·e 
akcesoria. Pierwszym i najważnie,1szz11ri 

akcesorium .?est publiczno,k Otóż p:i
bliczność byla do.§ć liczna i pobłażliwa 
„Klaskała" jak mówi Fredro „Barba;z·~ 
i Syreni e" zapełniając najczęściej wszy
stkie ławki. 1.\-' prawdzie byli tacy, któ
rych godności ubliżało może umieszcze
nie teatru w stajni - inni czuli deli
katnymi nerwy nieuczuwane przez n·i
kogo więcej za pachy stajenne, lecz ko·· 
niec k01\.ców dyrekcja mile powirznaby 
Tarnów wspominać, gdy .ż zdaje mi się, 
zrobiła tu wcale dobry interes. Pod-

nie.fr rnuszr;, i.z mi<idzy publicz110.~r·iq 

byla zau:szc bardzo licznie zastapio10,;J. 
tutejsza inteligencja żydowska, która 
calym sercem pragnęłaby sol>ie prz;1-· 
swoić czysly język, a mo.?:e i uc:zu1_·i1J. 

polskie. 

r\.ażde sluwo serdecznie)sze, ka.?.da rny.~l 

głęb sza, wypowiedz iane publicznie, mu

sialy nam być miłe dzi.§, wfrócl taki ;·j 
ogólnej martwoty, gdzie nic nie je:; ~ 

zdo/.ne podnieść ducha, lecz racze) 
wszystko go llurni. Więc choć mar:i,11 
żal do dyrekcji, że nam szczędzila lep
szych fascykułów swego repert1rnra 
i malo się o nas dbać zdawała to prze
cie .i: musimy szczerym, bralersldrri 
vściskiem podziękować aktorom za lo, 

iż odwdzięczając stokrotnie nasz chl ,! b, 
swym duchem się z nami łamali. 

.. 

J. St. (J. STARKt·;L) 
Dliennik Lileracl<! nr 4:J z 30. IX. 1804. 

MIĘDZYNARODOWE SPORY 

N11 WIDOWNI 

Niespokojne temperamenty aktorów 
i publiczności w naszym teatrze w po
czątlrnch XIX wieku \v,vmagllły często 

bacznej opieki, którą sprawował.v in
spekcja wojskovva i policyjna . Szczegól
nie często dostarcrnli tym władzom ·rn

truclnienia widzowie parteru. 30 sie:rp
nia 1803 wyróżnił się hałaśliwym zacho
waniem w czasie przedstawienia szb
chcic Nicmiel'Zyc. Głośno l"Ozmawi::ił 

z swo·imi towurzyszami, a co gorsza z;,i .. 
wołał kilkakroć clo jednego z nich: „idz 
do Niemca!". Co, jak rapartował dyże
rujący inspektor policji musillło zgnie
wać obccn~·ch na sn li Niemc ów. 

HISTORYCZNE 

AMBICJE 

W latach 1821 i 1828 ,..,.. J:c spol c w szcge 
teatru występował utałentowan.v aktor 
Józef Sobieski. Wyróżniony takim na
zwiskiem, poważnie pojmował swoje 
wobec niego obowiązki. Wyraźnie o tym 
świadczą t.vtuły sztuk, które Sobieski 
wybierał na swoje benefisy: „Włady

sław, król polski i węgierski pod War
ną", „Żółkiewski pod Cccorq", „Jan 
Kazimierz, król polski". 

opr . .Jerz7 Gol 


