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Wielce Szanowny Ojcze Republiki. czcigodny Parne Józafacie. 

przPp„ac:;zam za długie m1lczerne. ale obiecałem sobie. ze Pana bmgraf1a będzie ostatnim z mojej strony naruszeniem Pana społ-<oju 

UznałPm, iP m1e1sce. w Htorym Pan teraz przebywa. powinno słuzyć odosobnieniu 1 wypoczynkowi. tak zasłuzonemu po 123-letrnm i~c1u 

Stawa nif' dotrzymałem. ale to Pan lagadnął mnie 11 li~topada 1 dlatego wina nie moja Tym razem rowniez danego słowa nie dotrzymam. 

gd~z nn~ mogę nie nap1sac o tym. ze Hrakow o Panu pamięta. I choć minął niemal w1eH od Pana spektakularnego pogrzebu. choć władze 

poprzecnich systemów zrobił~ LLszystHo. by wymazać z pam1ęc1 postać Józafata Oumanowsl-uego. to nasze miasto nie zapomniało' 

Oto na desl-<ach Starego Teatru powstaje spektal·<I. którego tworcy probują zmierzyć się Pana mitem Na scenie rozbrzmiewa p1esn. 

opow1esc: o Pana czynach Tych chwalebnych 1 tych wstydliwych. Dziś mamy takie czasy. ze bohater musi być człow1ek1em z krwi 1 KOSCI, 

~cm duth nie wystarczy Jest więc o bohaterstwie 1 o romansach. o zbrojnych czynach 1 o sw1tez1ankach. Sam Pan pozwolił m1 na ujaw

aktow. więc proszę teraz nie miec do nikogo pretensji Chciał Pan błyszczec. to będzie Pan błyszczał PowieM t!:jlko. ze 

bardzo zmysłowo będzie - co zapewne Pana ucieszy 

Rez4ser Hamad Dworakowsl-<1 i dramaturg Martyna Lechman wybrali z Pana biografii najsmakowitsze kąski W przestrzeni stworzonej 

prlez scenograf MariHę Wojciechowska Narad sp1ewa pieśn o Józafacie. o jego zyciu i przyjazniach z w1eszczam1. o jego wa!kach 

w dornu dlu obłąkanych. o m1łosclach 1 obsesjach. Oumanowski zwielokrotniony. Dumanowsł-<1 w lustrach odbity. Oumanowsł-<1 na drne 

nasze1 dusz4 odciśnięty Trzeba o tym mów1c. trzeba w narodowej duszy grzebac i na jej dnie bohaterów odciskac. Bo inaczej przy1dz1e 

inny stempel 1 co innego odc1snie - wiadomo co. 

O Jednym jednak muszę uprzedz1c Pan zapewne ma sw1adomosc. ze czasy się zmieniły - zmlemł się teatr. zmienili się Polacy Moze 

juz nie potrzebują bohaterów? Moze relikwie Pana Prezydenta pachną im naftaliną? Po prawdzie. to młodzi ludzie nawet zapachu nafta

liny nie znaJą. dziś odzież wyrzuca się. zanim zdązy ją mol napocząć. Mole wyginęły 1 zostały zapomniane - prawie 1aJ.< Pc:1n 

.l 

~ J„ fld:1dr.~1 :rc:,;.udE: NJ1' .L dhm: lt, m ~~nłl:,~ '·'"' f-'J'1 n okaz dr 'la 1 dłi1L~) probie 1 W!:ftłumarz~c wszysU~1m. 

PCJt.:r 1ak było ndpr e_~wdę To nip notka ill en:::yk~oped11. 

f-Jtr;·er.1,·j ..1.~t!'iltą. Sł'<c3d t-Ju'l .Lira rz,~ P.1'1 ina pra.L.dr-,~? Bwł Pan pr1eriPi ho'iatflrem swego 

'1L1 I lUl 112'1dł ~'dri wc)~..j~Łk::J wta·.ry'Tl Cfllłf'YlCl alr1 Ll4 to w...ic,ttlrt:?ającfl ,> Grozi Panu sub1ek-

1i;rac_,1t'~iC Id Lre~lto - bud?My szczeorzy nigd!;j Pan 

LL I. i_~· 1:1 -_IJC:: ld I I Jll'. u„-~::.i I lttOrl't.J fU() ~~I( e s1e ~lflrZL.r Proszę zdtem 

qu'T• 1 p1 -,,~,~Prr.n!. .1~~ow~n 1 •_ ~ r!r' Jqr d~O."Tl wt),·~rit~•m dobr~rn IL1d.."1ori lc.J ::inqaznuianuM w te'l projek 
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Drogi Panie Wicie. 

dziękuję za list. który mój wierny sekretarz wsunął pod nagrobną płytę. Czytam go sobie w bladym świetle zaświatów i nie mogę wyjść 

ze zdumienia. Nie wiem, skąd u Pana pomysł. że nie zdaję sobie sprawy, co się ze mną po śmierci dzieje? Zapewniam. że mam nad wyraz 

dobry i regularny kontakt z ukochanym Krakowem. Zapewne uwierzył Pan zanadto w swoje własne słowa o mnie napisane, choć ostrze

gałem, że prawda znajduje się gdzie indziej. Między nami mówiąc - sporo Pan w tej biografii nakłamał. dając się ponieść Fantazji. Bajki. 

Panie Wicie, a nie historia, bajki! Ale może teraz nadarzy się okazja, by to skorygować. Nigdy nie dbałem o swój mit. ale to się zmieni. 

Mit trzeba pielęgnować, szczególnie mit własny! Tyle mitów zwiędło, gdyż ich bohaterom wydawało się, że niczego nie muszą. A przecież 

to na bohaterach spoczywa szczególna odpowiedzialność: za życia i po śmierci. Po śmierci nawet tym bardziej, Jak sądzę. 

Ostatnio w moim śnigrobnym życiu miały miejsce wydarzenia dziwne i niepokojące, które chyba wiążą się jakoś z tym. o czym Pan pisze. 

Otóż leżę sobie spokojnie w swoim sarkofagu (dziękuję, że na mą wyraźną prośbę nie wyjawił Pan miejsca mego ostatecznego pochówku). 

kiedy nagle czuję, że mnie wzywają. To Hraków wzywa - pomyślałem od razu - to miasto uśpione chce, bym o nim pamiętał; jak by pamięć 

w moim wieku i stanie była sprawą prostą. Przebudziłem się więc i przyszedłem na wezwanie. Liczyłem wprawdzie, że znajdę się w cmen

tarnej kaplicy (pyszny ten koncept podsuwałem swego czasu drogiemu Mickiewiczowi. by pchnąć jego karierę z miejsca, ale mnie wyśmiał). 

Sądziłem nawet, że wezwano mnie do Hatedry Wawelskiej. Miejsce godne mnie. sam Pan przyzna. A tu proszę - znalazłem się na deskach 

teatru. Liczyłem zatem chociaż na widownię, lecz trafiłem na próbę. 

Wzywali mnie aktorzy. wzywał reżyser Sebastian Hrysiak wzywał dramaturg Tomasz Jękot. wzywała scenograf Harolina Mazur. Powie

dzieli. że sprawa jest poważna i pilna - Hraków dotknęła straszliwa zaraza. obywatele mrą jak muchy. hejnał zamilkł, kordon sanitarny. 

ebola, ebola. Potem mówili coś o post-apo, o sci-fi. o dekonstrukcji mitu i ponowoczesnej popkulturze. Pan wie. o co chodzi? To jakiś 

szyfr? Proszę to wyjaśnić. koniecznie. 

Z Pana listu wnoszę jednak że mamy na myśli dwa różne spektakle. Choć być może to ten sam spektakl. a tylko ja od strony zaświatów 

widzę go inaczej? To też proszę sprawdzić i mi niezwłocznie napisać (może być przez Facebook tak będzie najszybciej, maila sprawdzam 

rzadziej). Swoją drogą. da Pan wiarę - dwa spektakle o mej skromnej osobie! Skromny byłem za życia. teraz mogę sobie pozwolić na 

więcej. W zaświatach pokora nie jest już tak ceniona. jak na świecie. Pycha też jest zresztą przereklamowana, sprawdziłem . 

Ale do rzeczy. dość już o mnie. Umarłem. a wszyscy ciągle czegoś ode mnie chcą. Hwiaciarki i kamienicznice. świtezianki i radni. Twórcy 

literatury. twórcy teatru. twórcy narodów. Tak mówili w teatrze. sam słyszałem (przezornie się nie ujawniłem, tylko usiadłem w ostatnim 

rzędzie na widowni i podsłuchiwałem). Hiedy trwoga. to w zaświaty! Polska zawsze potrzebowała bohaterów. Stałem się nim. choć mimo 

woli. Los bohatera jest męczący. ciągle musi zbawiać i wyzwalać. Hażdy tylko pisze petycje i przedstawia prośby. Mamy tu nawet w za

światach specjalny Urząd ds. Bohaterów Narodowych. Polaków jest najwięcej. uczymy obcokrajowców. 

Cóż było robić: wezwali. to przyszedłem. Przyszedłem na próbę. Na poważnie pojawię się jednak dopiero 27 kwietnia, podczas premiery. 

A może mnie nie zawezwą? Może sami sobie poradzą? Chciałbym w to wierzyć . Zresztą. ściezki między światem i zaświatami są kręte 

i mroczne. To nie autostrada ani kolej żelazna. A propos - zbudowaliście już metro w Hrakowie. jak wam radziłem w planie zagospodarowa

nia? Macie już domkniętą obwodnicę i szybki Internet? Pisałem monit w tej sprawie do władz miasta. Zapewniam. ze byłem stanowczy. 

Czy Pan aby zdrowy. czy zaraza nie dotknęła i Pana? Mam nadzieję, że zobaczymy się na premierze. Pisze Pan. że Hraków pamięta. 

Proszę przekazać wszystkim. że ja pamiętam o Hrakowie. 

Zasyłam zaświatowe pozdrowienia 

Józaf al Durmmowski 

PS. Czy ożenił· się Pan z kolejną wdową Bronowicką. jak zalecałem? Powiadam: nie masz żony nad wdowę po bohaterze narodowym! 

Mieliście jakieś powstanie ostatnio? Różnie się u nas mówi. 
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Kraków na scenie 
W repertuarze krakowskiego teatru drugiej połowy XIX wieku pojawiały się 
sztuki odnoszące się do wspókze nych wydarzeń i miejskiego kolorytu. Na sce
nie komentowano spory polityczne, był też repertuar lekki, mający bawić na
wiązaniem do znanych powszechnie miejsc i postaci. Premierą rozpoczynającą 
rok 1885 była sztuka Kraków jak płacze i śmieje się. Ten wodewil z kupletami na 
krakowską modłę przerobił - prawdopodobnie z francuskiej bulwarówki spółki 
autorskiej Laurencin i Cormon oraz sztuki wiedeńczyka Otto Franza Ebersberga 
- Cyryl Danielewski Oprawę muzyczną, która była mieszanką znanych utworów, 
przygotował Adolf Sonnenfeld. 

Odegrano wczoraj po raz pierw zy nową sztu
kę p.t Kraków 1ak płacze i śmieje się. Jest to 
przerobiony z niemieckiego i zlokalizowany 
utwór, dla tak zwanej „niedzielne( publiczno
ści. grany również z zastosowaniem do miej
scowych stosunków, na deskach ogródkowych 
scen warszawskich. O treści samej sztuki mó
wić nie warto; wystarczy stwierdzić, że odpo
wiada na zupełnie wojemu zadaniu, a tym 
jest: widowisko dla ług obojga płci, ckliwe 
moralnie i bez zgorszenia we ole. Teatr musi 
czasem wystawić te rzeczy. bo przecież „wyż
sze sfery" teatru, także mają swoje prawa. Ba
wiono się doskonale. Drugi szczególnie obraz, 
a ich jest aż o iem. poświęcony pecjalnie czci 
Szczepańskiego placu i handlu korzennego 
pana A. Mecnarowskiego, z nową dekoracją 
przedstawi ającą świątynię krakowskiej Melpo
meny, wraz z uwieczniającymi pamięć swojego 
wynalazcy schodami i gankami złośliwie sza
fotem nazwanymi, ubawił widzów serdecznie. 
Oryginalne obywatelki przekupki ze Szcze
pańskiego placu, wprowadzone wraz z towa
rem i straganami na scenę, walczyły o palmę 
pierwszeń twa z artystkami z naszego teatru 
i - nie bez powodzenia. Wiele życiowej prawdy 
miał ten obraz, gdyż co chwila z księżycami na 
piersiach stróże publicznego bezpieczeństwa 
z kamratami swymi wychodzili »na róg'~ po
krzepić strudzone służbą iły, a wreszcie arni 
stawali się przyczyną burd i zamieszek na pla
cu. Rado ć galerii była wielka nawet z sarny 
wywieszonej przed sklepem pana Mecnarm 
skiego, zabitej prawdopodobnie przez jakiego 
hrabiego. jak ów rogacz niedawno pokazywa
ny na scenie osłupiałym krakowianom, które
go (vide „Czas~) zabił własną ręką tj. wystrza
łem, hrabia. 
Gra arty tów odznaczała ię humorem i miarą 
nieprzekraczającą w płaskim widowisku gra
nic przyzwoitoś i i dobrego smaku. Główne 
role wyszły najlepiej, a wywiązali się z nich ku 
ogólnemu zadowoleniu panie Wojnowska, Sol
ska, Wójcicka i Guerard, panowie Stępow ki, 
Solski, Winiarski, Feldman i Konopka. Panna 
Koźmin niezrównanie palić umie papierosy; 
a jeden z aktorów ni chcący może, a chcę wie-

rzyć, że z pewnością, ucharakteryzowaniem się 
przypominał kogoś z tutejszej młodzieży, cał
kiem niepotrzebnie i niewła ciwie. Sztuka dla 
służby w ogóle powinna być od czasu do czasu 
grywaną. 

(a-k) [Antoni Kleczkowski], 
„Nowa Reforma" nr 2/1885 
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Każdy u nas teatr złożyć musi haracz epoce 
świąt, za co też sam sowitą odbiera nagrodę; 
daje sztuki popularne, a w zamian wyprzeda
je kasę; nigdy może do tego stopnia u nas, jak 
w tym roku, gdyż począwszy od drugiego dnia 
świąt niepodobna docisnąć się do kasy teatral
nej I tłumy odchodzą bez biletów. Tak też było 
i wczoraj, teatr był przepełniony i trząsł się od 
śmiechów i oklasków, a można się było prze
konać. że pomimo wszystkiego, jeszcze silnie 
toi. kiedy się nie zwalil w ten pierwszy dzień 

Nowego Roku.[ ... ] Dekoracja złudzeniem, jakie 
sprawia, przynosi zaszczyt arty cie, który ją ma
lował; są dalej latarnie naftowe, podobniusień
kie do tych, którymi się cieszymy od niedawna 

i nare zcie prawdziwa ozdoba tego obrazu: zna
ne i typowe przekupki z sąsiedztwa, literalnie 
żywcem przeniesione na cenę wraz z kramami, 
jarzynami, workami i bułkami. 
Jest i nadzwyczaJ typowy złodziej, który krad
me gęś jednej z kumoszek i tym zamyka obraz 
niekończącym ię śmiechem. Dalsze obrazy ą 

sympatyczne, nacechowane pewną pro totą 
i szczerym a przyzwoitym komizmem, tenden
cja wyborna, prawdziwie niedzielna. Pełno ku
pletów, tańców, chórów, a muzyka wzięta znaj
rozmaitszych a znany h oper i operetek wpada 
łatwo i przyjemnie do ucha szczególniej, gdy 
interpretowaną 1e t przez pana Solskiego, któ
ry do konale deklamuje kuplety. Między tymi 
pierwszeń two należy się kupletom o Adamie 
i Ewie. Znowu jednak orkiestrze zarzucić mu
simy wielkie niedokładności; stanowczo musi 
ona pomyśleć o sobie łub dać za wygraną. 
Niepodobna nam w takiej sztuce niemal oko
licznościowej podnosić zalety lub wytykać błę

dy w grze niezliczonej liczby występujących ak
torów. Jedni grali doskonale i dokładali wszel
kich starań, inni niekoniecznie, ale podnieść 
musimy wyborną, typową grę pana Winiarskie
go jako wójta z Prokocimia; stworzył on po tać 
żywą i wypracował ją starannie, jak przystoi 
dobremu i sumiennemu artyście; rzęsiste też 

zebrał oklaski i on wraz z obrazem przedsta
wiającym „Plac Szczepański': byli bohaterami 
wieci.oru; dobrą miał przy sobie wójcinę w pani 
Wójcickiej . Przedstawienie zakończyły nowo
roczne życzenia, [„.] nastąpił ochoczy mazur; 
zamknęły zaś tę noworoczną uroczysto ć te
atralną, serdeczne i niekończące się oklaski. Ju
tro znów Kraków jak płacze i śmieje się. 

W. M. „Czas" nr 2/1885 

Opracowała: Elżbieta Binczycka 


