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O „Smaku miodu" myśli się zwykle: ach, to 
ten szlagier repertuarowy z "końca lat pięćdzie
siątych, lecz gdy przystąpiłam do zbierania 
materiałów - długo oczy przecierałam ze zdu
mienia. Ten „szlagier repertuarowy" miał w Pol
sce jedynie dwie premiery na jesieni 1959 i nie 
tak dużo przedstawień„. Pewna jestem, że 
w powojennej historii polskiego teatru wiele 
było głośnych sztuk polskich i obcych, które 
miały więcej niż dwie premiery, a dmś nikt 
niemal o nich nie pamięta. Cóż więc takiego 
przydarzyło się Shelagh Delaney, że dziś wy„ 
daje się nam, że jej sztuka była przebojem 
repertuarowym, że grano ją wszędzie i wszę
dzie o niej mówiono i pisano przez co najmniej 
parę lat? 
Można udzielić kilka odpowiedzi na to pytanie, 
bo też i prżyczyny są najrozmaitszej natury, 
więc pozwolę sobie je tu wyliczyć: po pierwsze 
- niezwykły debiut młodziutkiej dziewczyny; 
po drugie - wejście jej na scenę razem z gru„ 
pą określoną mianem „młodych gniewnych"; 
po trzecie - uplasowanie się w naszej histońi 
kulturalnej w okresie niesłychanie żywym, dy„ 
namicznym, będącym gwałtownym nadrobie
niem paroletnich opóźnień; po czwarte - arty
styczna niezwykłość polskiej prapremiery w re„ 



Żyserii Konrada Swinarskiego w Teatrze Wy
brzeże; po piąte - ogromny „boom" młodzie
żowy w kulturze i literaturze. Sądzę, iż są to 
wystarczające powody, by „Smak miodu" i jego 
gdańska premiera stały się już dziś legendą. 
Delaney, napisała swoją sztukę gdy miała 17 
lat. Kategoria młodości tak nam się wydłużyła, 
że siedemnastoletnia dziewczyna wydaje się 
niemal małym dzieckiem. Nie skończyła żadnej 
szkoły, mieszkała w małym mieście, pochodziła 
raczej z niższych warstw społecznych, swoją 

· ·sztukę napisała w dialekcie, jakim mówią w jej 
~rodzinnym hrabstwie Lankashrire. Druga poło
'wa lat pięćdziesiątych w Anglii to lata dojścia 
·do głosu takich właśnie ludzi, jak Delaney -
'młodych (choć ona z nich najmłodsza), pocho-
dzących z nizin, o pokręconych życiorysach 
i . niespełnionych pragnieniach. 

* ?~ ?~ 

.W 1957 roku w Londynie ukazuje się deklara
~ja· grona ludzi określanych mianem „młodych 
,gniewnych'' . Sformułowali ją: Lindsay Ander
son - -reżyser, autor scenariuszy i krytyk, 
.Kenneth Tynnan - krytyk i powieściopisarz, 
·stu~rt l'.lolroyd - autor, aktor i filozof, Dorris 
Lessing - powieściopisarka, Colin Wilson -
publicysta i filozof-amator, John Osborne -
-dramaturg, Bill Hopkins - poeta, John Wain 
_-- krytyk literacki i poeta. I choć Delaney 
·pisząc swoją sztukę nigdy zapewne o tych lu
,dziach i ich deklaracji nie słyszała - „Smak 
·miodu" wraz z autorką został przez krytyków 
'umieszczony w tym właśnie kręgu literatury~ 
.Nazwiska te w większości niewiele nam mówią. 
-W parę lat później, na początku lat sześćdzie
siątych, dokonano takiej klasyfikacji „młodych 
gniewny8h" autorów: 

t:L,_~ PIC CADILLY CIRCUS , 1976 
f ot . Janina NOWICKA 



Grupa Theatre Workshop, kierowanego przez 
Jean Littlewood: Behan, Delaney, Manko
witz, Kops 
Grupa debiutująca po roku 1956 w Royal 
Court Theatre: Osborne, Simpson, Arden 
Pisarze z prowincji osiągający powodzenie 
w Londynie - przede wszystkim W esker. 

Przy takim podziale czujemy się już bardziej 
na swoim gruncie, bowiem Osborne, Arden, 
"Behan i Wesker w każdym sezonie goszczą na 
naszych scenach ze swoimi nowymi lub dawny
mi sztukami. Na czym jednak polegała „gniew
ność" owej grupy młodych dramaturgów, cze
go takiego dokonali, iż mówiono o „rewolucji" · 
w dramacie angielsldm? Krytycy zastanawiali 
się: „Czy Osborne rozpętał rewolucję w drama
cie angielskim, a jeśli tak, to na czym ona po
lega? Tak, zrewolucjonizował dialog. Nikt przed 
nim nie pisał tak u nas. On pisze wspaniałym, 
autentycznym językiem, używanym przez sza
rego człowieka". Nie mówi się tu o nowych 
formach czy treściach - choć te przecież ist
nieją lecz sprawą najważniejszą wydawało się 

·.wszystkim to, co zewnętrzne, najłatwiej uch
wytne - złamanie konwencji starego, akade
mickiego języka, wprowadzenie mowy potocz
nej, slangu ulicznego, dialektów. Jest to kwe
stia .tak ważka, że zastanawiając się nad szan-

. sami pozaangielskiej popularności tego typu 
dramatu, pisano: „Fabuła, odarta z jędrności 
i humoru dialogu, prawie nieprzetłumaczalnego, 
będzie płaska mimo drapieżności. Sztuka ta 
(„Smak miodu") nie ma bowiem komentarza 
odautorsk!iego, zahacza o problemy lecz ich nie 
formułuje". Ten potoczny język był wynikiem 
dwu faktów: owo grono młodych dramaturgów 
pochodziło z niższych warstw społecznych, wy-

.· 



kształcenie miało przypadk~we i raczej nie naj
·wyższe i w swoich sztukach autorzy używali 
takiego języka, jak!i znali, jakim się posługiwali. 
Drugi powód to sama treść dramatów. Są to 
wszystko opowieści o życiu ludzi z nizin spo
łecznych, często lumpenproletariatu, marginesu. 
Bohaterowie ci nie mogą mówić inaczej. Treść 
dyktuje tutaj formę, która staje się niekiedy 
bardziej szokująca _ niż sama treść. Tak było · · 
w każdym razie lat temu bez mała dwadzieścia 

· - dziś nie jest to dla nas niczym nadzwyczaj
nym. Film, telewizja i egalitaryzm kultury 
masowej, przyzwyczaiły nas do brutalności 
i „życiowości" sztukti, naturalizm wraz z lite
raturą faktu zbliżyły sztukę z powszednim ży
ciem. Choć już i wtedy, w pierwszej połowie 
lat sześćdziesiątych, gdy „gniewni" wkroczyli 
w glorii sławy o lekkim posmaku szoku i skan
dalu do Europy, odezwały się głosy, iż „gniew- -
nymi" mogą nazywać się jedynie w Anglii, bo 
dla reszty Europy to nie jest nic nadzwyczaj
nego~ Kiedy jednak sztuk!i te dotarły do Polski 
(najwcześniej chyba wystawił Osborne'a Teatr 
Ateneum - „Miłość i gniew" w 1957 r.), oka
zało się, że jest to dla nas „coś" nowego. „Mło
dzi gniewni" triumfalne przemaszerowali przez 
nasze sceny (a niektórzy nawet zadomowili się 
na nich), pisano o tym jako o wielkim i cieka
wym nowym zjawisku artystycznym, socjolo
gicznym itp. Ta fala dramaturgii była jednym 
z elementów ogromnego ożywienia i urozmai
cenia życia kulturalnego kilku popaździerniko
wych lat, kiedy to do głosu - i to wielldego -
doszło u nas pokolenie naszych rodzimych 
„młodych gniewnych". Gdy pisano o premierze 
„Smaku miodu" wspominano i „Stodołę" i klu
by jazzowe i modę na epystencjalizm i Sa~an-
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kę i STS i wogóle to wszystko, .co stało się po 
latach taką sympatyczną legendą bujnego i ży
wego życia kult~ralnego (a przede wszystkim 
legendą kultury studenckiej) końca lat pięćdzie
siątych. Ale ze wszystkich sztuk „młodych 
gniewnych", jakie mogliśmy u nas oglądać, do 
legendy przeszedł jedynie „Smak miodu" -
i to właściwie dzięki gdańskiej prapremierze. 
Teatr gdański co chwilę bulwersował wówczas 
opinię nowymi, ciekawymi premierami. Bodajże 
pierwsza w historii Klubu Krytyki Teatralnej 
SDP sesja wyjazdowa odbyła się właśnie 
w Gdańsku z powodu „Kaliguli" Rostworow
skiego, „Kapelusza pełnego deszczu" Gazzo 
i „Smaku miodu". Bo „Smak miodu" w Gdań
sku, to nie tylko szok i zaskoczenie nowym 
dramatem. To także (dziś już!) legenda - ob
jawienie Swinarskiego, ,Kępińskiej i Kowalskie
go. ~askoczenie li Jobjawien;ie tak silne, .ie 
przyćmiło prawdę o losach tej sztuki. Trzeba 
tutaj przypomnieć, że Delaney napisała tylko 
dwie sztuki „A Taste of Honey" i „ The Lion 
in Love", a przecież głęboko utkwiła w pamię
ci wszystkich. Chociaż sztuki Osborne'a cieszyły 
się znaczenie większym „wzięciem", czy ktoś 
dziś o którejś z nich, choćby najpopularniejszej, 
jak „Miłość i gniew", powie „przebój repertu
arowy lat„."? 

A więc „Smak miodu" ... Bohaterami są: matka, 
starzejąca się piękność swobodnych obyczajów 
acz o mentalności Anieli Dulskiej; jej córka - · 
młoda dziewczyna, . }\tófa nie znajduje oparcia 

. ani życzliwości u matki, buntująca się wobec 
.~.wiata, ria którym się zjawiła llieproszona, lecz 

.. ·.· :-·równocześnie pełna nadziei i pogody wynika
jących z jej wieku; kochanek, a później mąż 



• 

matki, typowy „czarny charakter"; murzyn -
marynarz, kilkudniowa miłość córki i w końcu 
drugi pozytywny - młody homoseksualista, 
chłopak równie zagubiony w świecie mu wro
gim jak Jo, opiekujący się nią. Miejsce akcji -
obskurny pokój starej, czynszowej kamienicy 
gdzieś na przedmieściu. W tym oto mało sympa
tycznym gronie osób i równie niesympatycznym 
miejscu rozgrywają się konflikty znane od lat 
i tak samo za ileś tam lat aktualne: samotność 
i zagubienie młodego pokolenia, nieumiejętność 
znalezienia miejsca w świecie, konflikt i brak 
pomocy ze strony dorosłych. Poświęcono już 
tym problemom tony papieru, więc co tu -
nowego i szokującego? A jednak „Smak mio
du" jest sztuką bardzo współczesną. Jest współ
czesną dlatego, że problemy w niej zamknięte 
wyrażo.ne zostały językiem współczesnego ży
cia. Druga cecha tej sztuki, to umiejętność wyj
ścia poza specyficzne środowisko, które autor- . 
ka czyni tłem konfliktów. Porównywano Dela
ney z Saganką. To złe porównanie. Bohaterowie 
Delaney są znacznie 1 bliżsi i „życiowi" niż 
Cecile z „Witaj smutku", ponieważ ich kon
flikty wypływają z bezpośredniej sytuacji ży- . 
ciowej, zaś ich uwarunkowania społeczne sa 
wyrazistsze. Srodowisko to nie jest oczywiście 
typowym lecz jednak przyczyny i skutki ich 
losu, pewne sytuacje, reakcje moralne i psy
chologiczne wykraczają poza ów półświatek. 
Albowiem wartość tej sztuki polega nie na tym, 
iż jest ona swego rodzaju studium bezs,ilności 
wobec przemijających rzekomo ideałów i uczuć, 
lecz na brutalnym odkryciu zarówno przyczyń 
jak i skutków nieobecności tych uczuć w żydu 
i działaniu ludzkim. Debiutująca autorka zau
fała swojej u~iejętności obserwacji, trzyma się 
· . . 



wiernie konkretów, nie sili się na filozoficzne 
uogólniania, które łatwo mogłyby zabić sztukę. 
w :·technice pisarskiej jest to jeszcze kategoria 
płaskiego autentyzmu, tzn. brak np. pokazania 
kilku aspektów tej samej sytuacji, głębszych 
uzasadnień i motywów działania. Któryś z an
gielskich krytyków nazwał „Smak miodu" po
łączeniem doraźnego, reportażowego i inter
wencyjnego dziennikarstwa z niepowtarzalną 
poetycką refleksją - i jest to chyba najlepsze 
określenie techniki i klimatu sztuki. Recenzen
ci korzystając z ironicznego w stosunku do tre
ści sztuki iytułu nazywali swe recenzje „Gorzki 
smak miodu" lub „Gorzki smak życia". Ale ów 
gorzki smak życia to nie, jak twierd7Ali prze
ciwnicy tej sztuki (a nie brakło ich!) - smak 
potworności i zdziczenia współczesnej młodzieży 
lecz rozpaczliwe dążenie do przezwyciężenia 
samotności, tęsknota za porozumieniem z dru
gim człowiekiem. To bunt przeciw światu za
stanemu, w którym dana jest jedynie koniecz
ność życia. To krzyk samotnego młodego poko
lenia żyjącego w strasznym świecie zbudowanym 
przez dorosłych. Sztuka wyraźnie ciąży przy 
tym ku naturalizmowi z jego najbardziej cha
rakterystycznymi w owych latach akcesoriami: 
elementamii patologii, kompleksu lumpenpro
letariatu, motywami melodramatycznymi i uka
zywaniem wszelkich drastyczności życia co
dziennego. Może nie jest to skojarzenie najsłu
szniejsze, ale wydaje się, że możnaby umieścić 
„Smak miodu" w tym nurcie literackim, który 
u nas w dwudziestoleciu międzywojennym re
prezentował Uniłowski „Wspólnym pokojem" 
czy Gojawiczyńska „Dziewczętami z Nowoli
pek" i „Rajską jabłonią" „. Nie zmienia to 
oczywiście faktu, iż „Smak miodu" jest sztuką 



:· 

na wskroś współczesną - przede wszytkim' 
dlatego, że jej współczesność polega na sposo
bie wyrażania, tego, co wcześniej było już w li-1 

teraturze znane lecz inaczej opisywane. 
Jak wynika z powyższych dywagacji, nie jest 
to sztuka lekka, łatwa i przyjemna, służąca ku 
rozrywce i zbudowaniu moralnemu widza. Na
pisano: „Talent Delaney p1·zejawia się nie 
w tworzeniu akcji, a w tworzeniu odczuć". To 
zasadnicza prawda o tej sztuce i ta właśnie 
prawda powinna kierować realizatorami spek
taklu, kierować ich interpretację we właściwą 
stronę - stronę prawdy odczuć młodych boha
terów sztuki, w stronę raczej lirycznej i rozpa
czliwej refleksji niż ekscytacji kwintesencją 
zła i upadku moralnego. „Smak miodu" miał 
w Polsce dwie premiery. Spektakl w Teatrze 
Osterwy w Lublinie, w reżyserii Zofii Modrzew
skiej, wzbudził raczej powszechny niesmak 
z powodu interpretacji sztuki jako sensacyjnego 
reportażu z życia pf>łświatka. Za to przedstawie
nie w Teatrze Wybrzeże, w reżyserii i sceno
grafii Konrada Swinarskiego, z rolami Wandy 
Lothe-Stanisławskiej oraz debiutami Kępińskiej 
i Kowalskiego, jest dziś legendą. Podjęcie próby 
zmierzenia się z tą legendą po prawie 20 latach, 
po przeminięciu paru epok literackich i obycza
jowych jest przedsięwzięciem o tyle ciekawym 
co i ryzykownym. Mierzenie się z każdą legendą 
zawsze jest ryzykiem. W wypadku „Smaku 
miodu" jest to o tyle trudniejsze, że jest to 
zderzenie z mitem pewnego przedstawienia ' 
i próba wytrzymałości dramatu, który co prawda · 
był wydarzeniem w literaturze dramatycznej, 
ale wydarzeniem bardzo silnie związanym ze 
swoim „tu i teraz". Nie negując potrzeby do
konywania takich konfrontacji, bo przecież po-



przez ciągłe konfrontowanie tego co było z tym 
co jest, trwa i rozwija się kultura, boję się 
niszczenia pewnego mitu. Bo to troszeczkę tak, 
jakbyśmy chcieli dziś wystawić STS-owski · 
program „Uśmiechnięta twarz młodzieży" i byli 
zdumieni, że kiedyś odnosiło „to" ogromne su
kcesy i było novum w kulturze - a dziś to dla 
nas takie płaskie, takie banalne„. Pokolenie, 
które patrzyło na świat tak, jak patrz.yli boha
terowie „Smaku miodu" jest już dawno doro
słe i wrosłe w establischment. Owa współcze
sność, na którą powoływałam się wcześniej jest 
współczesnością sprzed lat dwudziestu - a to 
cała ogromna epoka. Ta współczesność będzie 
zapewne już dziś anachroniczna - zarówno dla 
młodego pokolenia, które przeżywa to samo, co 
Jo i Goeff, lecz inaczej wyraża swoje odczucia 
- jak i dla ówczesnych młodych, dla których 
może to być smutnym wspomnieniem z młodo
ści. Przypomnienie tej sztuki może być po pro
stu porachunkiem dzisiejszych młodych z jeszcze 
jednym mitem. Porachunkiem wygranym, czego 
jestem pewna - nie przesądzając o artystycz
nej wartości przedstawienia. 
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APOKALIPTYCZNA 
POSTAĆ 

FANTAZEGO 
Na benefis pani Hoffmannowej grano 
tu komedią Juliusza Słowackiego „Nie
poprawni'', podobno u was nieznaną. 
Utwór ten, złożony z olbrzymich pięk
ności obok kilku niesmac2lnych sytuacji, 
psujących jednolitość dzieła, na ~cel!ie 
może tylko wyborowej cząstce w1dzow 
przemówić do smaku i wyobraźni. Po
stacie Idalii i Fantazego wyiskrzone 
brylantami wspaniałej, upajającej poe
zji, krążą w takiej sferze duchowej, że 
ku pojęciom ich, marzeniom, uczuciom 
i zachwytom prowadzi droga przez cały 
szereg mistycznych cierpień i egzaltacji 
wyjątkowym tylko umysłom właści
wych. Apokaliptyczną postać Fantaze
go, z delikatną, wycieniowaną aż do 
najsubtelniejszych linijek poezją wy
rzeźbił przybyły na to przedstawienie 
aż ze Lwowa Ładnowski. On też jeden 
mógł się pokusić o psychologiczne 
uprawdopodobnienie tej postaci, w któ
rej poeta złożył cząstkę siebie, a cząstkę 
bajronizmu, do niedawna górującego w 
literaturze europejskiej. 

TALENT 

(B. zawadzki), 
s. 262 z 27 IV 1878 

W czyM 
SIĘ UJAWNIA? 

Mamy przekonanie, że nigdy rzeczywisty ta
lent artystyczny nie stwierdza się dobitniej 
jak w rolach nie przekraczających granicy 
zwykłej towarzyskiej maniery. Tam, gdzie 
w y buchy zapału lub namiętności w grę 
wchodzą, efekta są daleko łatwiejsze, ale wy
dobyć z . kari.wy codziennego życia te zadzi
wiające prawdą odcienia, to już tylko dzielo 
wyższego artyzmu.. 

A. K. (A. Kłobukowski), 
Czu nr 32 z 8 II 1878 

DO TRZECH RAZY 
SZTUKA 

Kraków, 
Teatr ciągle nam nowych dostarcza za
chwytów i przyjemności. Jest to zasłu
ga dyrekcji, do której ją swoją drogą 
zmusza konieczność, najlepsza bowiem 
sztuka czwarty raz grana nie ma wi
dzów i słuchaczy. Stąd ciągłe u nas no
wości, a z ich powodzi od czasu do cza
su wynurzają się perły najczystszej wo
dy. W zeszłą sobotę przedstawiono po 
raz pierwszy z niewidzianym u nas 
dawno powodzeniem „Artykuł 264" 
komedię ubiegającą się o nagrodę w 
konkursie lwowskim imienia Fredry. 
Gra artystów była wcale niezła, jeden 
tylko p. Łucjan pracował usilnie nad 
tym, aby rolę swoją zepsuć do szczętu. 

Wiek, nr 102 z 4 V 1878 

DRAMATYCZNY 
APEL 

Od pewnego czasu coraz bardziej 
zmniejszać się zaczyna u -nas zastęp lu
bowników teatru tak, że jeżeli progre
sja vhyV1-:an~a widzów w tym stosunkµ 
·rozwijac się będzie, lękać się należy, że 
w końc 'jedyną 'publicznoocią st~nie się 
echo. gło~ów ze sceny, oqbijające . się 
o puste ściany salh Prawda, że .Vgdzie 
indziej szerzą się w tej chwili politycz
nego zamętu i niepewności skargi. na 
ubytek widzów w teatrach, ale w więk
szych miastach, gdzie i ceny wstępu są 
wyższe i teatrów jeżeli nie ikilikanaście, 
to przynajmniej kilka ·pozostaje do wy
boru, publfczność, chociaż się rozdrab
nia, nie pozbawia się przecież jednej z 
najbardziej zajmujących i kształcących 
rozrvwek. Zresztą w wielkich stolicach 
teat; nie ma tak ważnego zadania jak 
u ~as, gdzie dla :>zerszej publiczności 
j1=st przeważnie przystępnym źró?łe~ 
zbogacenia umysłu, uszlachetn:ema 
uczuć, nabrania estetycznego smaku 
i wydoskonalenia języka. Jeżeli publicz
ność mhlej uposażona inteligencja i 
mniej zamożna te z teatru wynosi ko
rzyści, to znów na .klasie wykształceń
szej i zamożniejszej ciąży moralny obo
wiązek wspierania instytucji, bez któ
r ej pojąć się nie da ucywilizowane spo
łeczeństwo. Więksre miasto bez teatru, 
to jak ulica bez oświetlenia w nocy. 
Chcemyż więc tą wzrastającą obojętnoś
cią przyczynić się, aby Krak~w, óV:: s~a
ry gród królewski liczący kilkadz1es1ąt 
tysięcy mieszkańców _ pozostał pez tea: 
tru, tego jedynego ogniska szlachetneJ 
rozrywki? - a w końcu przyjść do te
go musi. Cóż wteidy na to powiemy ~
mi, co powiedzą nasi rodacy spod m
nych rządów, którzy nieraz w dalszą 
wybrani podróż, zbaczając do naszego 
miasta pamiątek nigdy nie pomijali 
teatru, co powie zresztą zagranica, gdy 
upaść damy owej znanej kolebce arty
stów, z których nie tylko tylu przes~ło 
już jako mistrze na inne sceny polskie, 
ale dziś nawet zbiera laury na dmgiej 
półkuli świata jedna z wychowanek 
sceny tutejszej? Pomyśleć nad tym 
warto; nie chodzi tu już bowiem o ·oso
biste straty przedsiębiorstwa, iktóre sa
mego przedsiębiorcę obchodzą, ale o in
stytucję narodową, którą z_ taki~ WJ: 
sileniami po.stąrwiono na odpoiw1edme1 
stopie, a która pomimo wszelkich nawet 
jej niezaprzeczonych zalet obecnych -
bliską być może upadku. 

A. K. (A. Kłobukowski), 
Czas nr 17 z 20 I 1878 

I • ,-,MAĆKO :BOROWIC''' 
DRAMAT W. RAPACKIEGO 

w niezwykłej liczbie zgromadziła się publicz
ność na przedstawieniu łego dramatu w Kra
kowie raz dlatego, że u nas obecnie wśród 
powodzi komedii rzadko dramał -ukazuje się 
na scenie, po włóre, że to pierwszy dopiero 
dramał Rapackiego przedstawiony ·na nuz·ej 
scenie, a Rapacki jako artysta• dramałyezny 
zaszczytnie zapisał się w pamięci Krakowian„ 
a w końcu pociągał do łeatru sam bohałer 
dramatu, · znany z obrazu Matejki całej pu
bliczności, bo rozpowszechniony w tylu · odbl• 
ciach olejnych. · 

(.") Dramał ten wymaga wystawy o wiele 
lepszej, nii się · może na to zdobyć ~eatr kra
kowski; szczególnie akt czwarty, ktory przed
stawia zdobycie zamku Borkowica, walkę na 
murach, wdzieranie się wojsk królewskich -
tu był zaledwie naszkicowany. · 
( ... ) Za to p. Rychter rolę B-Orkowica oddał 
z taką siłą i ogniem, która wzruszyła i za
chwyciła nie tylko publiczność ale i autora, 
a wiemy jak trudno Jest zadowolić autora, 
a szczególniej gdy ten jest zarazem takim 
artystą Jak p. Rapacki. Szczytem gry p. RY-

chtera był ów wykrzyknik w ostatnim akcie ' 
„Bogno!"'. Pani Siennicka jako Bogna miała 
duio uczucia i ognia, tylko głos jej nie do
rastał do szerokiej skali dramatycznej, a ra
czej artystka wdrożona do .salonowe~ k~
medii, nie umie go w dramacie odpow1edn10 
używać, stąd wiele miejsc pięknych przeszło 
niepostrzeżonych. ( ... ) _ • . 

Na zakończenie muszę dodac, ze publicz
ność tak zwykle leniwa do oklasków, tym 
raze~ po każdym akcie wywoływała aułora, 
który z Warszawy przybył na ło przedsta
wienie. 

Kraków, dnia 4 kwietnia 1878 
• M. B. (M. Bałucki), 

Wiek nr 95 z 25 IV 1878 

POD WŁADZĄ 
REALIZMU 

Kierunek realistyczny objawiający się 
w epoce naszej coraz bardziej w dzie
dzinie sztuki w ogóle, nigdzie nie wy
stępuje wybitniej niż na scenie. Rea
lizm który był zrazu przyprawą dla 
smaku, przesyconego ckliwy~ nieco 
aromatem sentymentalizmu, dz1s usuwa 
ją całkiem z porządku dziennego ~ s~aje 
sam jako nowy władca, zagarmaJący 
wszystko pod swoje berło. Dowodem te
go jest większa część komedii francu
skich które się w ostatnich czasach po
jawił~, a których głównym zdaje się 
być zadaniem fotografo~ać .ró~ne s~ro
ny życia społecznego, me me 1de~hzu: 
jąc, nic nie. osła,?i.ając przed . ok1~~ ~ 
uchem pubhcznosc1 przywykaJąceJ JUZ 
do tego stopnia do wizerunku nagiej na
tury, że w niej zaczyna największe 
znajdować upodobanie. . 

( ... ) Ale w sztukach takich nadarem
nie by szukać prócz m~i~j ~u~ wię~':j 
trafnej satyr{,/ głębsze] Jak1eJs mysb, 
prócz ~niej lub więcej trafnej foto~a
fii, żywotnej JaK,iej prawdy. A dodac. do 
tego należy, że i fotografia w material
nym nawet znaczeniu, nie zawsze bez
względnie oabija prawdę, a raczej nie 
zawsze ma cechy prawdopodobieństwa. 
Prawda bowiem w naturze nie zawsze 
jest na scenie prawdopodobną. BJW&j~ 
bowiem w życiu pojedyncze wypadki 
tak wyjątkowo nadzwyczajne, że przed
stawione czy to w powieści czy na sce
nie dla tej właśnie swej wyjątkowości 
po:zytywane są za niepraw~opod.obn~! 
za wyskok często dowolny 1magmac11 
autora. Nie absolutna zatym prawda, 
lecz prawdopodobieństwo jest owym 
kardynalnym warunkiem złudzenia ma
jącego cechę rzeczywistości, jakie sce
na wywierać winna. 

( ... ) Komedia „Polowanie na zięciów" 
osnuta jest na motywach wielokrotnie 
już używanych i znanych ( ..• ) ale co 
najbardzief w ·komedii zajmuje, to owe 
sytuacje wiernie jak się zdaje pochwy" 
cone z natury, jak np. owa recepcja, na 
której wszyscy mówią tylko o pogodzie, 
co zdaje się być satyrą wymierzoną 
przeciw coraz bardziej w społeczeńs~wie 
francuskim zacierającemµ się darowi 
mówienia zajmująco· ó ~ńiczjm (l'art. de 
causer). Wyborne są także sceny, w 
których dwie matki, pani Carbonel 
i pani Perugio, dawne przyjaciółki, w 
tajemnicy przed sobą wszelkich używa
ją fortelów, aby złowić bogatego zięcia. 
Sceny te były tak wiernie odkopiowane 
z życia, rywalizacja matek uciekających 
się aż do podstępu, w tak jasnych bar
wach odmalowane, że słyszeć można 
był~ z ust osób starszych, własnym za
pewne doświadczeniem nauczonych, 
wyrazy: „ach, jakże to prawdziwe!". 
Mimowolny ten wykrzyk jest bez za
przeczenia najwyższym hołdem złożo
nym trafności rysów obrazu. 

Czas, nr 53 z 5 llI 1878 

opr. Jerzy Got 
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