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, , gzamin" - napisany dość dawno, o w 
I 64 r . - powstał z fascynacj i powtarzalności~ 
pytań i sy tuacji, na jaki natrafia człowiek ~ 
P.voim życiu . Nie zawsze są to atwe ybnia. 
D l tego właśnie należy na ni odpowiadać , jeśli 
i:a ,.erio t raktu je się ~amego siebie , a dojrzało;ć 
i:.yewnętrzn łącz się nam z poczuciem odpo-
d-:dzialności za kie ·unek i sens naszych działa'-· 
Są to najczęściej działania wynika ją ce z I o-
1.rzeby wyboru. Określają one nasz stosunek do 
podstawow ych wartości etycznych, takich jak 
ff wda, rzetelność, uczciwość. Ich cech . cha
rakterystyczną jest powszechność. Właśc iw 'cią 
m1tomiast: do~.volność w zakresie r ozumienia. 
Dowolność ta stwarza jedną z podstawow eh 
ł'nii podzialu mi~dzy ludźmi. P rzebiega on po
nad porządkiem czasu i prawami historii. S ta je 
~ię uniw rs· Iną własnośc ią rodzaju, źr ' dłem 
cz _stego n iepokoju czł wieka zaplą tanego od 
zarania w podobne dylematy. \\l'sz chstronność 
i zadziwia jące trwanie n ieustannego na > ięcb 
między pra vdą a półprawd~1, między normą 
~ odstępstwem od niej, między rzetelnoś cią a lc
kce"\vażeniem własLej odpowiedziało ś ci - oraz 



wypływające stąd skutki - żywiły z powodze
niem pokolenia d ramatopisarzy. Poczynając od 
s tarożytności wypełniały one kolejne epoki 
teatru. Przenikały całe formacje kultury, nie 
vięc dziwnego, że sięgamy do źródeł, czerpi~c 

z ich trwałej żywotności i siły. 
Zawsze jest to przy tym wybór mniej zego zła. 
Albo - jeśli kto woli - większego dobra. Do
bro to, prezentowane najczęściej pod postac ią 
imponderabiliów, zderza się z dobrem material
nym , utożsamianym z korzyścią , z pr zyjemno
ścią, w skra jnych zaś w ypadkach nawet - z ży
ciem. Motyw Antygony stał się w ten sposób 
uniwersalnym motywem naszej kultury. J ed
nym z podstawowych archetypów rodzaju. 
Zmienia się w nim jedynie motywacja, zasada 
pozosta je ta sama. Zmienia się środowisko , ewo
lucji podlega szczegół historyczny, zmienia sic; 
język i obyczaj, pozostaje j.ednak zawsze ta sa
ma konieczność wyboru. Określa nas ona bez 
reszty, ponieważ rozstrzygana bywa \'l.:śród pod
stawowych wartości. Interesuje mnie to połą
czenie. Połączenie uniwersalności nigdy nie ta
rzejących się pytań z ich współczesną egzempl i
fikacją. Połączenie codzienności z najważniei-
zymi a rchetypami kultury. Jak wyglądają dzi

~iaj? Wśród jakich przebiegają okoliczności? 

Jaka jest ich siła? .Taka, inaczej mówiąc, moral
na wrażliwość naszej współczesności? Jaką 
szansę miałaby Antygona w mieszkaniu M3 -
i jaką alternatywę? Co dzieje się z nami ady 
doraźna korzyść, sprowadzająca się często do 
tak zwanego świętego spokoju, zderza sią kło
potliwie z potrzebą opowiedzenia się po czy
jejkolwiek stronie? Jeśli w dodatku przynosi 
~yzyko wejścia w niepotrzebny, a już co n ic d'.lj 
Boże , groźny konflikt? Dziś. U nas. Dla nas. 
Przez nas. 

Nie są to łatwe pytania. Jeszcze trudniejsze ~y
wają odpowiedzi. Niemile są zwłaszcza skr~Jne 
konsekwencje. Z jednej strony oporturuzm. 
z drugiej fanatyzm. Os~biści; ~ie znoszę. fana
tyzmu. Fanatyzm wydaJe nu się moralme po
dejrzany, ponieważ wypływa z bra.ku \~ewnętrz
nej suwerenności człowieka. Pon1ewaz zawsze, 
niestety, jest produktem kompen~ty: Ale gdy 
nie ma wyboru? Gdy wybór sta]e się trudny, 
albo, co gosze, nie do przyjęcia? Co wówc~a~ 
lepsze: upór czy uległość? lnsty~t _w_a~tosci 
czy troska o własną skórę, a naJczęsc~eJ;. po 
prostu: troska o wygodę? Kto przyzna su~ Jed
nak do oportunizmu? Nikt, rzecz prosta. Znacz
nie łatwiej przyznać się natomiast do kompro
misu. Brzmi o wiele łagodniej, a często to sa~o 
znaczy. Przecież to kompromis właśnie w~da1e 
się nam miarą i mądrością życia. Stanem i wa
runkiem równowagi. 
„Egzamin" jest próbą stawiani~ podob?~ch py
tań na scenie. Próbą stworzerua na meJ okrc: 
ślonej sytuacji współczesnej,_ trochę _śmieszne~, 
ale bardziej na serio, w które) toczy ~tę bez pa~ -
donu twarda i aktualna gra. Jest probą naszki
cowania alternatywy wymagającej rzeczowych 
odpowiedzi i sprzyjającej powstawaniu re_fle~
sji. Sądzę, że będą to najczęściej . rozwazama 
0 granicach kompromisu. O praw.ie do włas
nego, niemiłego dla innych stanowiska. . . 
Ktoś, być może, zastanowi się przy okaz11 nad 
kondycją dziewczyny, zaplątane) w podobne dy: 
lematy. Ktoś przypomn_i sob i~ ~o M3, ~dy ~tos 
inny szukać będzie na1pewmeJ odpow1edz1 ?a 
pytanie - po kiego dia~ła się. to ~o .wystawi?, 
skoro rzecz zgrzebna i mlDlo obietruc Jednak n~e 
do śmichu? Nie lekceważyłbym tego punk~u wi
dzenia. Istotnie zgrzebna. ~aprawdę me, do 
śmichu. Fakt ten rodzi we mme nawet cos na 



k ztałt poczucia wmy wobec tych z Państwa, 
którzy radość i feerię teatru przedkładają nad 
.iego skromniejszą, relacjonujcą rolę. Gdy scena 
rezygnuje z swojego prawa do żywiołowej za
hawy i pragnie być na ten raz jedynie odbi
ciem codzienności. Jednak i taki, skromniejszy 
teatr miewa swoich zwolenników. A ponieważ 
taka właśnie rola współczesnej sceny nie jest 
mi z różnych przyczyn całkowicie obca, zapra
szam mimo wszystko na nasze wspólne dwie go
dziny. Niech mi też wolno będzie powołać się 
przy tym na praktykę wielu pisarzy teatru, 
którzy w takich wypadkach prosili przezornie 
o wyrozumalość. Dla autora, rzecz prosta. 

Jan Paweł Gawlik 

PIZ1łStJENlfiZIE 
DZIEJE 

» IJGZAllllU<< 

Prapremiera „Egzaminu " odbyła się 26 zerw ·a 
l 966 rok u w Zi lon j Gó rze. Za n im do niej doszło sztu
ka zyska ła sobie p ewi en r ozgłos d zięki polem ice jaka 
na łamach „Polityki" rozgorzała wokół jej ew nt ua l
nc j r -ali zc ·ji mic;dzy autorem a dyrekc ją teatru b d
go kiego. . prawi te j - wkrót e po jej opubli kow ·'l
n iu pisał w „Teatrze" (nr 17 z 1966 roku) And 'Zf'j 

Wróbl ewski: 

„Sztuka Gawlika zrobi ła kari rę, zanim się ul aza la 
na scenie. Zaczęło się od tego, że któryś z dy r k to
rów „zaklepał " sobie prapremier, . Pragnąc zaa eku
rować się, d ał „Egzamin" do oceny kuratorow i szkol
nemu , który z kolei miał różne zas trzeżenia do szt u
ki . Uczynił to j .dna k tak zręcznie, że cala spraw3 
stała się smakowitym t matem d la eli t onisty „Ku l
tury" , a w „Polityce" wzbog ciła i nteresującą ru
br kę listów o jeszcze jeden kwia tek z „pol sl ie j 
łączki". ( ... ) Niewi le brakowało, aby dwa obozy ma
nifestowały przt..:dw sobie i krzyżowal y h asła „św i ę

tości n ie szarga '·" i „prot stu jemy"! 
A oto wymiana koresponden ·ji między Dyr kej ą Te 
atru P olskiego w Bydgosz zy a Kuratorium Okręg u 

Szkolnego Bydgoskiego~ 



Dyrektor Teatru do Kuratorium : 

„Dyrekcja Teatru Polskiego w 
Bydgoszczy ze względu na łączą
ce ją ścisłe stosunki współpracy 
z Kuratorium prosi o weryfika
cję i wypowiedź na temat załą
czonej sztuki Jana Pawła Gawli
ka „Egzamin". Przy niewątpli
wym, szlachetnym, odważnym za
angażowaniu posiada ona pewne 
d rażliwości, które jako dotycząc!.' 
środowiska tak cenionego, jak 
nauczycielskie chcielibyśmy u
ważnie rozpatrzyć i zastanowić 
nad wszystkimi aspektami jej 
ewentualnego społecznego oddzia
ływania. Prosimy o szybką od
powied·i. lub zainicjowanie dy
skusji na ten temat w ścisłym 
gronie. 

Dyrektor 

(POJ,JTYK.\ 1966, nr 21) 

Odpowiedź Kuratorium : 

„Główny problem sztuki Gawli
ka (nacisk środowiska na nauczy 
ciela w sprawie zmiany stopnia 
wystawionego uczniowi) mógłby, 
a nawet powinien być p oddany 
pod osąd opinii połccznej, j d
nak jego ujęcie i przedstawienir 
budzi poważne zastrzeżeni . 
"irprawdziwr sa niektóre realia 

sztuki (konfrrcncja klasyfikacyj
na, cgza1•1in komisyjny, zwolnic -

I 

nic nauczycielki z pracy itp.), jak 
również naiwne, nieprzekonywu
jące jest u tawicnie niektórych 
sytuacji dramaturgicznych. 
Wystawienie sztuki Gawlika w 
obecnym kształcie byłoby krzyw
dzące dla środowiska nauczyciel
sk iego i spotkałoby się zapewne 
z jego strony z energicznym 
sprzeciwem. ( ... ) Kuratorium o zr
kuj na inną, bardziej prawdzi
w:'ł merytorycznie i psychologicz
n i!' sztukę o tematyce szkolnej. 

Kurator 
(POLITYK.\ 1966, nr 21) 

Po otrzymaniu takiej odpowicllli 
Kuratorium - Dyrektor TPatru 
napisał do autora: 

„Szanowny Panie, 

Z prawdziwym żalem zawiad -
miam, że Kuratorium tutrj ze 
zwróciło się z cfkjalną pisemną 
prośba do Teatru, aby nir wy
stawiał „Egzaminu". 
Obawiają się ujemny(•b rcpl"r
kusji wśród młodzieży szkolnl" ', 
która mogłaby pojąć ztukę w 
zbyt „młodzieńczy" sposób. Po
nieważ młodzież szkolna jest 
istotnie naszym tałym abona
mentowym odbiorcą, trudno nam 
sprzcriwić się Kuratoriu m i s twu
rzyć być moir onflikt międ.:y 
Teatrrm a cenionym śroclowis
ki m nauczycielskim (..) 

J. P. Gawlik przesiał ten !hl d 1 

redakcji „Polityki" z naslc:puj ~t· 
cym komentarzem: 

Szanowny Panie R<'daktorzc, 
od jednego z ambitniej.·zyeh i bar
dziej ruchliwych dyrek orów te
atru w dużym, wojcwórl:zki11 
mieście (zamicrzając1·e-o wy~ta'Vi1· 
mój „Egzamin" w bil'żacym se
zonie) otrzymałl'm list„. (cyt o wa
ny powyżej) 
„Egzamin" jest dramatem o opor
tunizmie i nadużywaniu imienia 
Partii. W małym miasteczku mło
da nauczycielka nic dopuszcza !lo 
matury c·órki T Sekret rza. Y 1n
stnnarja i naC'iski Zl" strony dy-



rekcji, grona, władz oświatowy h 
- zmierzające do zmiany ni wy 
godnej decyzji. Wielka i d ość 
szeroka dyskusja o postawach i 
stosunku tlo prawdy, o obowiąz
kach i przywilejach. Polaryzacja 
stanowisk w miarę zacieśniania 
i zaostrzania konfliktu, rozwiąza
nego z umiarkowanym optyln i
zmem - porozumieniem nauczy 
cielki z niepotrzebnie demonizo
wanym przez „pośred ników" oj
cem uczenni y, najbardziej u 
miarkowanym i ensow nym w 
tym towarzystwie, a także dobro 
wolną już zmianą st opnia w wy-

iku poprzednich i trwałych pre 
sji. Sztuka lrnńczy się z odej ś ciem 
nauczy ielki, co zmusza kolegów 
do jednoznacznego potępien ia ca 
łej afery i jej rzeczywistego 
sprawcy - dyrektora. Rzecz roz 
grywa się wśród nauczy icli , ale 
problem jest chyba szerszy, aby 
nic powiedz ieć: uniw rsalny. I 
tutaj oficjalna - jak pisze Dy
r ektor Teatru - ini j at ywa ku
ratorium w Bydgoszczy, bo o tym 
mieście mowa, wydaje s i ze 
wszech miar godna uwagi. J ak 
dotąd kuratoria zwra al y się do 
teatrów z prośbami o wystawia 
nie pozycji przewidzianych w le
k turach szkolnych. Nigdy nato
m iast, o ile wiem , nic angażowa
no oficjalnie swojego autorytetu 
przeciw jakiejkolwiek pozycji, a w 
dodatku współczesnej i z na t ury 
kontrowersyjnej, w t r ybie zabie
gów mających na celu zni zezcnie 
·ztuki za n im zdoła u kazac si · na 

scenic i przejść przez normalną 
i zdrową ocenę widowni. 
Istn ieje w Polsce Urząd Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk, 
który nic wysun.~I wobec m ojej 
sztuki żadnych zastrzeżeń. Du blo
wanie instytucji powołanej do 
t roski o profilaktykę ży cia pu
blicznego przez drugą in tytucję 

powołaną do adminis t rowania o
światą, a nic do dławien ia dra
maturgii i ' c>j aktualnych tcndcn 
·ji r ozwojowych wydaje się nic 
tylkc grubą przesadą, ale w do
da t k u smutnym i niebczpi • z-

nym precedensem (cóż z tego, że 
bezprawnym?), na który rad bym 
zwrócić uwagę. Sprawa nic po
zbawiona ,jest analogii. Związek 
K lncrów protestował swego cza
su przeciw „Zaklętym rewirom" 
Worcella. Uczyni ł to jednak PO 
ukazaniu się książki - zyskując 
zrozumiały rozgłos i swoistą po
pularność. Panowic z bydgoskie
go Kuratorium pozazdrościli sła
wy przedwojennym kelnerom. Po
cz uli się urażeni dramatem dy
skutującym prawo i obowiązek 
nauczyciela do stawiania stopnia 
zgodnie z prawdą a nie pozycją 
rodziców. Dopatrzyli się sobie 
tylko wiadomych nicbezpieczeń-
tw w sztuce poświęconej rzetel 
ności, odwadze I poszanowaniu 
wobec faktów, używ jąc - nie
p rawnie - autorytetu Instytucji 
dla storpedowania pozycji w ja
kiej, być może , znaleźliby echo 
własnego i nic tylko własnego 
środowiska. Przedkładają widać 
milczenie nad otwarłą rozmowę, 
wewnętrzny sąd nad dyskusję o 
sprawie tyle bolesnej, co aktual 
nej i wymagającej omówienia. 
Toczy ię różnymi torami i w 
rozm aitych trybach dyskusja o 
polskiej dramaturgii. Sprawa, 
którą przytaczam, jest tu, n ieste
ty, charakterystycznym I poucza
jącym przyczynkiem". 

.Tan Paweł Gawlik 
(POLITYKA 1966, nr 17) 

Na lis t ten ukazała się w 21 nu
merze „Polilyki" z dnia 21 mn
ja. 1966 roku odpow iedź Dyrek
t ora Teatru Polskiego w Byd
goszczy: 
„Pan Redaktor Gawlik wysnuł z 
mego listu zawiadamiającego o 
rezygnacji z wystawienia .,Egza
m inu" ryzykown wnioski w to
sunku do Kuratorium Bydgo
skiego. 
List ten nic był dokumentem 
przeznaczonym dla opinii publicz
nej , był po prostu wiadomością 
dla autor a, a jako taki podając 
zasadn iczą prawdę zacieśniał jej 
pole kurtuazyjnym reweransem. 



Reweran~ ten to przemilczenie 
całego szeregu dysku ji krytyku
jących b. ostro sztukę. rewerans 
ten to wysunięcie na plan pierw
szy powodu wprawdzie naczel
nego w podjęciu decyzji, al nic 
·cdyncgo (chodzi o obecno~ć abo
namentowego młodzieżowego wi
dza na widowni). 
(.„) Jeżeli jednak istoczyłem sic 
z kartek korespondencji z osok\ 
prywatną na forum publiczne, 
zmuszony jestem podaf argumen
ty w całokształcie. 
Po pierwsze to, że prawdziwie 
ztuka istotnie nic poszła osta

tecznie na prośbę Kuratorium, 
ale dyskn'!Ja była zainicjowana 
przez na!!, a obiekcje Kuratorium 
utwierdziły nas w naszych włas
nych oporach ( ... ) Dramat obie-
uje wiele, komponując rzetelny, 
frapujący problem, wątłością re
alizacji stwarza jednak tym bo
leśniejszy niedosyt. Rzecz w tym, 
że terroryzowana przez otoczenie 
nauczycielka atakowana jest zbyt 
pr ·mitywnic. Jakie łatwo zdema
skować t<'hórzliwą, oportunistycz
ną klikę, używając żenującej ar
gumentacji bez żadnych osłonek: 
„Zmienić stopień, bo to córka se
kretarza KlU". O zakład, że takie 
ataki, o il<' mają być poleczni<' 
bezpieczne, wyglądają inaczej, 
uderzają w moralność delikwen
ta, brak kwalifikacji itd .. stwa
rzają dziwną atmosferę, a której 
naczelna przyczyna jedynie deli
katnie pobrzękuje, a od ostrości 
słuchu za.leży jej bezbłędne roz
szyfrowanie. Ponadto środowisko 
nauczycielskie przedstawione jest 
istotni<' zbyt ryzykownie. Teatr 
nic znosi landrynek, potrzebuje 
ostrclt'o kontrastu wyodrębniają
!'cgo schorzenia, ale znów, choć
by dla kontrastu, powinno coś 
zostać poza tym kontuarem. A 
tymczasem w sztuce nauczyciele 
skompletowani są z lizusów i 
oportunistów, a pozytywna boha
terka walcząc o prawdę załamu
je się ostatecznie i wycofuje ów 
nieszczęsny stopień ( ... ) 
W wypadku podejmowania reali-

;. · 

:· .. ::. 
:·.·.'· 

;!{. 

J
} 

„„ ... 
.. „.„. 

..... „„. 

.·.·.· 



, 

zacj i sztuki o aktualnym adresie 
spo łecznym, Teatr musi dbać o 
jej sens w ychowawczy. Niechby 
t.cn sens wywodził się nawet z 
negacji i pesymizmu, ale tak 
dzięki kunsztowi autorskiemu 
d rapieżnego, tak bezlitosnego w 
obnażaniu chorzenia, że wywo
łał by na w idowni pozytyw w od
ruch u buntu ( ... ) Poruszony k a.
pita.lny problem wart naprawdę 
dodatkow ego wysiłku. 

Dyr ektor T eatru Polskiego 
w Bydgoszczy 

I tak sprawa - jak pisze Andn.ej Wróblewski -
„wzbogaciła interesują ą rubr ' ę lis tów o jesz ze 
jeden kwiatek „z polskie j łączki ". J;:i,~.;: „Egzamin '' -
po trzynastu latach - przyjmie krako vska pu blicz
ność? A krakO\ scy nau czyciel '? Czy sz t J a ~a 

w ogól e coś jeszcz zn ;:icz. ? Czy trakt uj wył~~czn i e 

o na uczy i lach ? Czy może o nas wsz 'S tk ich, sta
j~c eh co dr ia, co godzina , przed konie ·z~105 i~1 \ \ ·y 

I.:: oru? 
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JAN PAWEŁ. GAWLIK - k r ytyk t e 
at ra ln y , p ubl icysta , li tera t - urodzi ł 
s ię 3 maja 1 ~124 r. w e Lwowie. w la
t ach pięćd z iesiątych ukończył Stu
dium Dziennika rskie Uniwe rs ytetu 
Jagiellońskiego, studia n a k ierunk u 
konsula rnyrn \V k r akowskiej Akade 
mii H a ndlowej ora z Szkolę Nauk Po
litycznych przy Wydzia le Pra w a Un i
wersyte tu J agielloi1skiego. W latach 
1955- 1957 pracował j a ko red a ktor w 
dzi a le t eatraliów w k r a kow sl<i m W y
d a wnictwie Liter a ckim, w !957-196tt 
j a ko kry tyk t e atr a lny i publ icysta 
w tygodniku 11 życl e Li ter ackie•: ora7. 
współpracowa ł z w ielon1a pismarn i 
kultura lnymi w Polsce. Od 1967 r. do 
m arca 1970 r. był kierownikie m lite
r ackim T ea tru Rozn1 a iLof;ci w Kral<o
wie. Od marca 1970 r. jest dyre kto
ren1 i k ierown ikiem a rtysLycznym 
S ta r ego T eatru w K rakowie . Debiu
towa.! w 1948 r. Jest a utorem popu
la rnego szkicu o Zie lonym B a loniku 
„ Powrót do J a my" (1961) i tomu syl
w etek aktorsk ich 11Twarze tea tru" 
(1963). Opublikował s zereg drama t ów 
o te m a t yce ps ycholog iczno-moralnej. 
wśród nic h „Pok usę" (1965), „Portret", 
„Tor" , HWybór", „Egza1nin'' (te ostat
nie w tom ie „Propozycje" 1969). W 
1974 r. - w r az z Jerzym Jarockim, 
Konradem Swina r skim i Andrzejcn1 
Wajdą - otrzymał doroczną nagrodę 
tygodnika Polityka - „ Drożdże " -
po raz p ierwszy przyznaną twórcom 
tea tru - „za nowatorską działalność 
teatralną, która wzbudz ił a szeroki od 
dźwięk spoleczny" . 
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P R E M E R A 

2 o m a r c a 1 9 7 9 r. 

BUDYNEK DO NICZEGO 

Kraków, 15 marca 1878 

Tak jest, nie wiedzie ię naszemu 
teatrowi. Niedawno byliśmy prawie 
pewni, że będzie dla niego nO'_VY 
gmach wystawiony. Ogłoszono me
m al urzędownie, że stary budynek 
jest do niczego, że się niedługo za
wali, że więc nowego i lepszego 
koniecznie potrzeba. Postawiony już 
był w tym przedmiocie wniosek na 
radzie miejskiej, który otrzymał 
jedn zgodne podpisy wszystkich 
radców; wynaleziono już mie "sce 
na pl'zyszły teatr, a co najważniej
sze obmyślano fundusz na jego wys
tawienie - i na raz jeden musieliś
my przyjść o przekonania że z te
go wsz stkiego nic n ie będzie. 
W zystkie piękne marzenia rozpry
sły się jak bańka mydlana wobec 
orzeczenia prezydenta miasta, że za 
fundusze przeznaczone z pożyczki 
miejskiej na wodociągi nic innego, 
a za tym i nowego teatru nie można 
stawiać, tylko wodociągi. O nowym 
gnrnchu teatralnym, tak potrze
bnym, tak koniecznym - nie ma 
nic ani co myśleć - odłożony on 

BIUSZC'.l, nr 13, z 27 III 1378, s. 103 

ZAŁATWIENIE SPRAWY 

W tutejszym gmachu teatralny:n po
wstają , jak pisaliśmy, przeobrażenia 
i ulepszenia, które stanowić będą zu
pełną re laurac ję budynku i sali wido
wi k. Była ona od dawna pożądaną, a 
w ostatnich latach stała się nawet nie
zbędną. A można ją było przedsięwziąć 
w skutku wyznaczenia przez rząd znacz
nego na ten cel funduszu 10.000 złr. („.) 

Delegat p. Zaleski projektując na
prawę gmachu teatral ego na więk~zą 
skalę, powodował się głównie tą myślą, 
iż niepodobna pozostawić Krakowa bez 
tentru aż do chwili. w której by miasto 
wystawić mogło z- własnych zasobów 
nowy i godny Krakowa budynek. Na
prawy obecnie przedsięwzięte od.powie
dzą temu tymcza owemu celowi, ale nie 
mogą i nie powinny opóźnić wybudo
wania przez miasto nowego gmachu. 
Stary teatr zabezpieczony będzie obec
nie, a wygodzie publiczności w znacz
nej części zadośćuczyni, ale żadna na
prawa nie jest w stanie przemienić go 
w budynek odpowiedni nowoczesnym 
pojęciom i wymaganiom tak sztuki jak 
publiczności; nareszcie przed ięwzięte 
naprawy wystarczyć mogą na lat kilka, 
ale nie na dłużej . Nie chcielibyśmy za
tym, aby restauracja, o której mówimy, 
w najmniejszej mierze osłabiła przeko
nanie o potrzebie nowego budynku; po
trzeba ta jest bowiem równie koniecz
ną teraz jak i przedtem. 

czas, n r 208 z I t rx 1878 

NA CO JEST TEATR 
W KRAKOWIE 

T atr krakowski ma dla n._-iasta 
1 aszego wyjątkowe znaczenie: wi
nien on być dopełnieniem arty-
tycznego i naukowego życia, które 

tu się osiedliło i zakwitło: winien 

• 

działać orzeźwiająco na ludność 
i wyr vać ją z opłakanej apatii 
winien kształcić jej smak. Teatr 
w Krakowie jest j dyną niewinną , 
szlachetną rozry vką. Przy tym oży
wia on znacznie hanJcl miejscowy 
i kiedy jest dobrym - ściąga gości 
z bliższych, a nie raz i z da~szych 
okolic. Teatr krakowski ma ważnej
sze jeszcze zadanie: oto wobec sta
nu rzeczy teraźniejszego w Warsza
wie i Królestwie Polskim winien 
przeważnie pielęgnować sztukę na
rodową, winien, jak to dotąd czynił , 
wystawiać dzieła Mickiewicza, Sło
wackiego i innych, nie tylko- dla 
krakowskiej publiczności, ale głów
nie dla zakordonowej, która u siebie 
pokarmu t go jest pozbawion~ . 
Teatr krnkowski ma przede wszy
stkim narodowe i patdotyczne po
słannict vo do spełnienia, ale naj
lepiej je spełni uprawiając prawdzi
wą sztukę i wznosząc się do istotne
go artyzmu w wykonaniu. 
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OW KURTYNA 

Nowa kurtyna pędzla p. Ja ieńskiego 
robi prawdzi" y efekt. Znać w niej ta
lent nie tylko dekoratora, ale zręczne
go -ryso'' n ik a ; u '- draperii Wtb:-ięcz-
ny, atlas wybornie naśladowany, a obraz 
środkowy, przedstawiający widok Wa-

welu od s trony Wisły, w iernie zdjęty z 
natury. P . Ja. ień k i nawet w efektach 
dekoracy jnych um ia ł zachować miarę: 
wszy tkie barwy jego kurtyny harmo
nizują z sobą, a całość świadcz o wiel
kim smaku arty··tycznym w konawcy. 

. z _ ( . Z a leski ). 
czas, n r 21n z 2~ IX lSiH 

WSZYSTKO, CO TYLKO 
ZROBIĆ MOŻN W TAKIM 

BUDYN U .. . 
Roboty około od nowi nia budynku tea
tralnego i przei. toczenia urządzeń we
wnątrznych idą spiesznie. J uż ustawia
j~ nowe ~ ; c hody prowadzące wprost z 
dicy do łóż pierwszego pię t ra, zamuro
wane gló vnc wejście na parter, k tóre 
za każdym otwar ciem tworzyło przy
kre przeciągi . Zam1as t tego wybitych 
jest dwoje drzwi 'z boku, prowadzących 
na parter . Przys t ęp do krzeseł urządzo
ny jet;1 z dwóch st ron, jak było przed 
kilkunas tu kity, przez co wprawdzie 
ubywa po jednym krześl e w każdym 
rzę!!zie, ale komunikacja będzi ułat
wioną. Całe urządzen i e oświetleni a 
legn~e zmian:e, bo sc na oświetlona 

będzie z góry, co wpłynie korzy tnie 
pod względem optycznym i d da świ t 
oości przedstawieniom, a wielki świecz
nik sali, zabezpieczony na nowo i opa
trzony we tylatorem, dozwoli ut rzyma <:· 
jednostajność temperatury przy ogr z -
n·u sali piecami ukry tym i. P d wzglę
de::n bezpieczeń. twa od ognia zrobione 
jes t wszystko, co tylko zrobić można w 
faki:-t budynku. 

POCHWAŁA WŁASNA 

.... „ ...... „ .. . .... ... „ ... · -· · „ .- ... „ .... „ ... . „„„ ... . . . krakowski j scenie 
Chlubne od lat czterdzies' u przyrosło wspomnienie 
Odru1zenia teatru zasłużonej sławy· 
]\j j '" wspaniał ścią gmachu - bogactwem wy tawy, 
Lecz zdobył ją 1 ierunkiem - utworó\: doborem; 
Wyborną gr •. artys ów bywał innym - wzorem. 

r a.i pi kni jsz~ talenty, którymi dzi; świ ci 
\Varszawa - tu po\;stały! tej sceny to dzieci, 
Tu one, pod twym okiem pierwszy krok stawiały, 
Tu aj pierwszy zaczątek dzisiejszej ich chwały. 
Tu uc:zyli się wzrm:zać serc1 współrodaków 
I zawsze z rozrze vnieniem wspominają Kraków. 

FRAGMENT PROLOGU NA OTWARCI E SEZONU 
18781'79 -

Czas, nr 219 z 24 I X 1878 


