
Obiektywny Obserwator?

Tadeusz Pawlikowski (1861–1915), jakiego zna historia teatru, narodził się 
w 1893 roku. Legendarny reżyser oraz dyrektor teatrów w Krakowie i we 
Lwowie, który dwukrotnie wygrał konkurs na dyrekcje w nowo powstałych 
budynkach teatralnych. Odwiedzając dzisiejszy krakowski Teatr im. Juliusza 
Słowackiego oraz Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. 
Salomei Kruszelnickiej na Ukrainie, warto pamiętać, że historię tych scen 
rozpoczął Pawlikowski, dyrektor najpierw Teatru Miejskiego w Krakowie 
(1893–1899), a następnie Teatru Miejskiego we Lwowie (1900–1906). Po-
nownie kierował teatrem krakowskim w latach 1913–1915 i tu jego ostatnią 
dyrekcję przerwała nagła śmierć. 

Początek kariery teatralnej Pawlikowskiego wyznacza konkretna data 
– 21 października 1893 roku, czyli dzień inauguracji Teatru Miejskiego 
w Krakowie. Lata jego dyrekcji zostały utrwalone przez badaczy teatru, 
którzy omówili repertuar, opisali zasługi Pawlikowskiego dla inspirowania 
rozwoju współczesnej polskiej dramaturgii, jego działalność artystyczną, no-
watorskie pomysły reżyserskie, znakomitą intuicję, niezwykłą umiejętność 
pracy z aktorami, a także wpływ, jaki wywarł na kształtowanie aktorskich 
talentów. We wspomnieniach świadków epoki możemy przeczytać o jego 
bezinteresownej miłości do teatru, w którym „utopił” rodzinny majątek. 
Opisano jego charyzmatyczną osobowość, urok osobisty, chwiejność nastro-
jów, liczne sukcesy i porażki1. 

Na kartach historii pojawił się niespodziewanie, niczym deus ex machina. 
Trzydziestodwuletni młodzieniec, praktycznie bez zawodowego doświad-
czenia, stanął na czele prestiżowej instytucji. Podczas przemówienia inaugu-
racyjnego powiedział: 

1 Zob. F. Pajączkowski, Teatr lwowski pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego 1900–1906, 
Kraków 1961; A. Grzymała-Siedlecki, Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy, Kraków 
1971; T. Pawlikowski, Listy do Konstancji Bednarzewskiej, oprac. J. Michalik, E. Orzechowski, 
Kraków 1981; J. Michalik, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893–1915, Kraków 1985; 
J. Michalik, Teatr lwowski w latach 1900–1906. Dyrekcja Tadeusza Pawlikowskiego [w:] Dzieje 
teatru polskiego, t. IV, red. T. Sivert, Warszawa 1987, s. 229–261; J. Michalik, Legenda Pawli-
kowskiego [w:] idem, Teatr w Sejmie, Kraków 2009, s. 103–129.
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Wraz z zaszczytem, na jaki nie zasłużyłem, daliście mi Panowie, poczucie siły 
i wiarę. Gdyż wierzę, że silnym, bezpiecznym i nieopuszczonym może się czuć 
ten, kto gorliwie chce pełnić wolę pierwszych obywateli kraju2. 

Przez długie lata informacje o życiu młodego dyrektora sprzed 1893 roku 
wypełniały mgliste opowieści dopasowane do przyszłej legendy Pawlikow-
skiego. Nowo odkryte fakty3 dowodzą, że nie bez powodu młody dyrektor 
mówił o „zaszczycie, na jaki nie zasłużył”. Gdyby w konkursie kazano mu 
przedstawić curriculum vitae, niewiele miałby do napisania. Nie ukończył 
nawet gimnazjum, nie posiadał matury – choć rozpoczynał za granicą wyż-
sze studia muzyczne, żadnych nie ukończył. Praktycznie nie posiadał wcale 
doświadczenia zawodowego – najdłużej, czyli przez półtora roku, praco-
wał jako recenzent teatralny w „Nowej Reformie” (1885–1887), a później 
(1889) – należał krótko do jej redakcji. W życiorysie mógłby odnotować, 
że przez kilka tygodni był dyrygentem operetki w zespole objazdowym 
(1884), wyreżyserował z sukcesem jedno przedstawienie (1899) i zdążył od-
rzucić propozycję objęcia kierownictwa artystycznego teatru, którą otrzymał 
w 1890. Wiemy, że Pawlikowski zabiegał o stanowisko dyrektora nowego 
teatru już od roku 1891. Bez wątpienia, chęć kierowania teatrem była jego 
wielkim pragnieniem, któremu gotów był poświęcić całą swoją energię. 

Postać Pawlikowskiego sprzed dnia inauguracji teatru intryguje. Kim był 
ten młody człowiek bez doświadczenia teatralnego, który otrzymał szan-
sę pokierowania poważaną sceną i tak znakomicie tę szansę wykorzystał? 
Warto zwrócić uwagę na pewne wydarzenie, zaaranżowane przez Pawlikow-
skiego dzień wcześniej, kiedy w piątkowy wieczór 20 października 1893 
roku odbyła się ofi cjalna, za zaproszeniami, próba generalna. Jej przebieg 
zapamiętał Ludwik Solski i tak opisał: 

Drugą część wieczoru rozpoczął poemat symfoniczny Franciszka Liszta, a gdy po 
nim znów podniesiono kurtynę, ukazała się pusta scena, bez dekoracji, bez akto-
rów. Nagie mury. Teatr bez złudy! Po chwili weszli maszyniści i zaczęli ustawiać 
dekoracje. Pracami ich kierował Jan Spitziar, główny dekorator (…). Zebrani na 
sali po raz pierwszy ujrzeli tych zazwyczaj niewidzialnych współtwórców widowi-
ska przy ich codziennym trudzie. Gdy wszystko było gotowe, weszli aktorzy bio-
rący udział w Konfederatach. Ustawili się wraz z maszynistami w półkole. Za nimi 
głąb sceny wypełnił ogromny tłum komparsów. Wtedy z głębi kulis wszedł prawie 

2 T. Pawlikowski, Przemówienie wygłoszone 21 X 1893 r. na uroczystości otwarcia nowego 
budynku Teatru Miejskiego w Krakowie [w:] Polska myśl teatralna i fi lmowa, red. T.  Sivert, 
R. Taborski, Warszawa 1971, s. 301.

3 Zob. J.  Michalik, Legenda i prawda o młodości Tadeusza Pawlikowskiego, „Pamiętnik 
Teatralny” 1975, z. 1, s. 45–80; J. Michalik, Pawlikowski Tadeusz Henryk [w:] Polski słownik 
biografi czny, T. XXV/1, z. 104, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 465–469 oraz 
J. Michalik, Tadeusz Pawlikowski syn Heleny i Mieczysława [w:] idem, Tadeusz Pawlikowski. 
Legenda, człowiek, teatr, Kraków 2015 (w druku). 
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niepostrzeżenie na scenę – Pawlikowski. Skontrolował każdy szczegół urządze-
nia, niejedno kazał zmienić, co natychmiast wykonywali maszyniści, przejrzał 
charakteryzację i kostiumy statystów, rzucił okiem na zespół aktorski, następnie 
z głównym elektrotechnikiem Malickim rozpoczął próbę świateł. Jeszcze kilkoma 
uwagami podzielił się z Kotarbińskim, ze mną i Spitziarem, potem kazał wygasić 
wszystkie światła i spuścić kurtynę. Widownia milczała. Dopiero po kilku sekun-
dach zatrzęsła się od oklasków. Tego się nie spodziewali. Takiego pokazu pracy 
zespołu technicznego nikt dotąd nie urządził4. 

Scena jak w soczewce skupia wszystkie późniejsze cechy nowatorskiej 
twórczości Pawlikowskiego – umiejętność zaskakiwania publiczności, przy-
wiązywanie znaczenia do pracy ze statystami, precyzyjną reżyserię scen zbio-
rowych, dbałość o oprawę plastyczną przedstawień (dekoracje, światła, cha-
rakteryzacja, kostiumy). Mam także wrażenie, że w ten sposób Pawlikowski 
zaznaczył publicznie swoje nowe miejsce w teatrze. Miejsce reżysera, twór-
cy i sprawcy rzeczywistości teatralnej – profesji, która w takiej formie nie 
była jeszcze praktykowana na scenach polskich. Pawlikowski był bowiem 
pierwszym w Polsce reżyserem i dyrektorem całkowicie skoncentrowanym 
na swoim zawodzie5. Jego wielki intuicyjny talent teatralny pozostanie na 
zawsze zagadką. 

Pawlikowski znany był z rzadkich wypowiedzi na temat swojej teatral-
nej działalności. Oprócz skrupulatnie zgromadzonych przez Jana Michalika 
faktów, dotyczących młodości Pawlikowskiego, jedynym materiałem, który 
może nas przybliżyć do rozszyfrowania tej zagadki są jego młodzieńcze re-
cenzje teatralne. Od listopada 1885 do kwietnia 1887 roku Pawlikowski 
pracował jako krytyk w krakowskim dzienniku „Nowa Reforma”. Recenzje 
podpisywał inicjałami O.O., skrót od – Obiektywny Obserwator. Pisał za-
tem anonimowo, czy jednak był wówczas postacią anonimową? 

Należy podkreślić, że przez większą część młodości największą pasją 
Pawlikowskiego była muzyka. Już w dzieciństwie pobierał lekcje gry na for-
tepianie i skrzypcach, m.in. od kompozytora Adama Wrońskiego (i póź-
niejszego dyrygenta orkiestry antraktowej w teatrze krakowskim). Naukę 

4 L.  Solski, Wspomnienia 1893–1854, t. II, na podstawie rozmów napisał Alfred 
Woycicki, Kraków 1956, s. 10. 

5 Zawód reżysera na scenie polskiej wykonywany był najczęściej przez praktyków – akto-
rów, którzy dopiero w dalszej kolejności zajmowali się reżyserią, dramaturgią, tłumaczeniami, 
szkolnictwem dramatycznym (taką tradycję ma scena warszawska od Wojciecha Bogusław-
skiego, przez Bonawenturę Kudlicza, Jana Jasińskiego, Jana Chęcińskiego, Jana Tatarkiewi-
cza etc.). Tradycją sceny krakowskiej były natomiast dyrekcje osób niezwiązanych z prakty-
ką sceniczną, takich jak: Jacek Kluszewski, Hilary Meciszewski i Stanisław Koźmian, którzy 
czasami zajmowali się także reżyserią (Meciszewski i Koźmian), jednak wykonywali jeszcze 
inne zawody (Kluszewski prowadził liczne interesy, Meciszewski był publicystą i prawnikiem, 
Koźmian wydawcą, publicystą, politykiem). Życie zawodowe Pawlikowskiego było w całości 
skoncentrowane na pracy dyrektora i reżysera teatru. 
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muzyki kontynuował podczas zagranicznych studiów – kolejno w Lipsku, 
Weimarze i Dreźnie. Latem 1884 roku, jak zostało wspomniane, otrzymał 
pierwszy w życiu angaż – został zatrudniony jako dyrygent operetki w ob-
jazdowym zespole krakowskim kierowanym przez aktora Leona Stępow-
skiego. Było to jego pierwsze zetknięcie się z wewnętrznym światem teatru 
(po kilku tygodniach zerwał kontrakt w wyniku interwencji matki). Wtedy 
jeszcze widział siebie w przyszłości jako dyrygenta. Pojawiła się możliwość 
pełnienia wymarzonej funkcji w Budziszynie, prowadził także rozmowy (we 
wrześniu 1884 roku) z Henrykiem Jareckim, głównym dyrygentem teatru 
lwowskiego, w sprawie możliwości pracy jako kapelmistrz. Wydaje się jed-
nak, że lato 1884 roku to czas coraz większego ukierunkowywania zaintere-
sowań Pawlikowskiego w stronę teatru (czy pod wpływem pracy w zespole 
Stępowskiego?). Dla najbliższego otoczenia kandydata na przyszłego dyry-
genta, szczególnie dla matki, z którą był blisko związany, zmiana kierunku 
zainteresowań była wówczas zaskoczeniem. W październiku 1884 roku pi-
sała do męża, komentując początek roku akademickiego syna w Dreźnie: 
„Plan jego nauk rzeczywiście dziwnym mi się wydaje”. „Czytanie jego także 
mi się wydaje więcej z myś l ą  o  t e a t r z e – H.P., niż o muzyce wybrane. 
Powiedziałam mu to i wyraziłam zdziwienie moje”6. Rok później, a dokład-
nie w listopadzie 1885 roku, Pawlikowski był już recenzentem teatralnym. 
Dwudziestoczterolatek otrzymał posadę nagle i podobnie jak w przypadku 
konkursu na dyrektora, gdyby musiał przedstawić curriculum vitae, wpi-
sałby do dokumentu niewiele, jedynie publikację anonimowej notki (efek-
townie napisanej!) z koncertu muzycznego, którą debiutował w tym samym 
piśmie w 1882 roku7. 

Kluczem do zrozumienia życia i twórczości Pawlikowskiego jest nie tylko 
poznanie faktów biografi cznych, lecz przede wszystkim świadomość jego 
przynależności do sfery obyczajowej oraz środowiska artystyczno-literackie-

6 Za: J. Michalik, Legenda i prawda…, s. 70.
7 „We czwartek odbył się jak zwykle koncert w Ogrodzie Strzeleckim. Grała orkiestra 

pułku hr. Auersperga pod dyrekcją kapelm. p. Patzkego. Program zwyczajem koncertów 
ogrodowych był pstry, ale każdy mógł znaleźć swoją barwę. Brakowało chyba, szczęściem czy 
nieszczęściem, wiecznie kwitnącego tu »Wieńca polskiego« uwitego mniej szczęśliwą ręką. 
Wszystko na świecie dziwnie się plecie, toteż w żartobliwym następstwie po walcu (Patro-
nessen walzer) p. Patzkego, tańczyły szkielety Saint-Saënsa, po czym nastąpiła polka Straussa. 
Danse macabre Saint-Saënsa wykonała orkiestra w zbyt powolnym tempie, ale zresztą dość 
poprawnie; jak dla szkieletów jednak to za mało. Mimo to, musiano na żądanie powtórzyć 
ten utwór. Bezpośrednio po tym przywrócono skrzypce do porządku i zabrzmiała Violetta, 
polka Straussa. Między n. 3 Straussa i n. 5 Straussa wpleciono Entreacte z Filemon et Baucis 
Gounoda, pełen wdzięku i świeżości i starannie wykonany, w katarynkowej jednak uwerturze 
Bindera Orfeusz pożartowało solo skrzypcowe z zbyt nieliczną publicznością. Dziś muzyka na 
plantacjach, w niedzielę w Ogrodzie Strzeleckim pod dyrekcją kapelmistrza pana Langera”. 
„Reforma” 1882, nr 159, z 15 VII, s. 2. 
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go. Tę przynależność gwarantowało mu nazwisko, wychowanie w określo-
nym otoczeniu oraz – co bardzo istotne – czarująca osobowość. Był przed-
stawicielem znanej i szanowanej rodziny zamożnych posiadaczy ziemskich 
i mecenasów polskiej kultury. Wystarczy dla przykładu przywołać tylko ro-
dziców reżysera8, zwłaszcza ojca. 

Mieczysław Pawlikowski był cenionym publicystą, działaczem politycz-
nym i kulturalnym, od młodości był wśród ludzi sztuki, utrzymując kon-
takty m.in. z Arturem Grottgerem, Sewerynem Goszczyńskim, Cyprianem 
Norwidem, Adamem Mickiewiczem. W jego krakowskim domu – dworku 
na Kleparzu – gromadzili się przedstawiciele świata literackiego i dzienni-
karskiego. Razem z Adamem Asnykiem był współzałożycielem „Nowej Re-
formy”. Pawlikowscy prowadzili dom żyjący na co dzień sprawami kultury, 
w którym wspólnie głośno czytano lektury, organizowano wspólne wyjścia do 
teatru, na koncerty. Mieczysław Pawlikowski sam pisywał recenzje teatralne 
oraz omówienia dramatów. Atmosferę kontaktów z niektórymi przyjaciół-
mi ojca może przybliżyć dopisek w liście do Mieczysława od popularnego 
wówczas powieściopisarza i dramaturga Ignacego Maciejowskiego (Sewera), 
skierowany do młodego Tadeusza latem 1884 roku: „Pięknemu Panu Tadzio-
wi zasyłam serdeczne podziękowanie za przyjemność, jaką zrobił Zakopane-
mu, odwiedzając tę przyjemną ustroń. Artysta, jeśli chce być wielkim, musi 
mieć silne nerwy. W imieniu sztuki dziękuję Mu, że je wzmacnia”9. Tadeusz 
Pawlikowski, rozpoczynając publikację recenzji teatralnych jako O.O., bynaj-
mniej nie był postacią anonimową w małym krakowskim środowisku. Praco-
wał w gazecie, której współzałożycielem był ojciec, utrzymywał przyjacielskie 
kontakty z ludźmi świata kultury, którzy, jak np. Adam Asnyk i Sewer, bywali 
bohaterami jego recenzji. 

„Nowa Reforma” była gazetą związaną z obozem demokratycznym. Do-
minowały w niej tematy polityczne, dotyczące bieżącej sytuacji w Galicji 
i innych zaborach, oraz korespondencje międzynarodowe. Kolumna pt. 
TEATR zajmowała niewiele miejsca, najczęściej na przedostatniej, trzeciej 
stronie dziennika tuż przed reklamami na całej stronie czwartej. Pawlikow-
ski narzekał, że nie może pozwolić sobie na dłuższe, bardziej szczegółowe 
omówienia np. sztuki aktorskiej w dzienniku poświęconym głównie polity-
ce. Trzeba pamiętać, że „Nowa Reforma” była w opozycji do konserwatyw-
nego „Czasu”, związanego z środowiskiem stańczyków, skupionych wokół 
Stanisława Koźmiana. Ciekawym przykładem środowiskowych układów 
politycznych jest sam początek działalności Pawlikowskiego jako recenzen-

8 Zob. D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Helena z Dzieduszyckich Pawlikowska (1837–
1918) oraz M. Tyrowicz, Mieczysław Pawlikowski (1834–1903) [w:] Polski słownik biogra-
fi czny, T. XXV/1, z. 104, s. 433 i 460–463; zob. też J. Michalik, Tadeusz Pawlikowski syn…

9 Za: J. Michalik, Legenda i prawda…, s. 70. 



„Nowa Reforma” z 17 listopada 1885 roku, strona tytułowa
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ta teatralnego, skwitowany w stańczykowskim pisemku humorystycznym 
„Bicz” wzmianką o nowym sprawozdawcy „Głupim Pawełku” (1885 nr 31). 
Pismo wydawał Jan Arwin, aktor epizodyczny – zresztą mocno krytykowa-
ny przez Pawlikowskiego. Po kilku miesiącach „Bicz” opublikował wierszyk 
podpisany O.O. takiej treści: 

Pani, gdy na scenie grasz subretki role,
Coś mnie w sercu kole.
I śledząc oczyma za twych wdzięków rajem,
Chciałbym być lokajem.
Mój papa, co zawsze jest wielkim tetrykiem
Mówi: „Słuchaj prawa i rzuć gładkie liczko”.
A ja tylko wówczas zostałbym prawnikiem,
Gdybyś ty pani, mogła być prawniczką10.

Czytając recenzje Pawlikowskiego, należy mieć świadomość opozy-
cyjnego stosunku „Nowej Reformy” do poprzedniej dyrekcji Stanisława 
Koźmiana, a także pamiętać o bliskich układach towarzyskich i przyjaźni 
z Asnykiem, Sewerem czy Józefem Kotarbińskim, które stawiają obiekty-
wizm młodego obserwatora teatru pod dużym znakiem zapytania. 

Działalność Pawlikowskiego jako recenzenta przypadła na szczególny 
moment w dziejach teatru krakowskiego. Po dwudziestu latach kierownic-
twa Stanisława Koźmiana, w sezonie 1885/1886 rozpoczęła się dyrekcja Ja-
kuba Gliksona. Była to ostatnia dyrekcja przy placu Szczepańskim, prze-
biegająca w atmosferze nadchodzących zmian i niepewnej sytuacji zespo-
łu krakowskiego, który miał się wkrótce przenieść do nowego budynku. 
Glikson, aktor epizodyczny i sekretarz teatru, bliski współpracownik Koź-
miana, otrzymał stanowisko nie w drodze publicznego konkursu, ale dzięki 
wewnętrznej umowie z poprzednim dyrektorem. Pomysłem Gliksona było 
powołanie organu pod nazwą Komitetu Artystycznego11, mającym za cel 
nadzorowanie działalności teatru. Bardzo ważnym stanowiskiem w teatrze 
krakowskim był tzw. kierownik artystyczny i zarazem główny reżyser teatru. 
Początek dyrekcji Gliksona, bacznie obserwowany przez Pawlikowskiego, 
upłynął na kłopotach ze stanowiskiem kierownika, które w ciągu sezonu 
zmieniało się dwukrotnie. Jako pierwszy pracował, zatrudniony jeszcze przez 
Koźmiana, popularny publicysta, krytyk, redaktor, dramatopisarz i znawca 
literatury francuskiej Zygmunt Sarnecki. Na początku stycznia 1886 roku, 
prawdopodobnie przez kompromitujące wystawienie sztuki Marii Szeligi 
Herod baba, został natychmiast zwolniony. Jego miejsce zajął aktor i reżyser 

10 Za: J. Michalik, Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865–1893. Przedsiębiorstwa tea-
tralne, Kraków 1997, s. 381. 

11 W Komitecie Artystycznym zasiadali: prezydent Feliks Szlachtowski, Stanisław Koź-
mian, Karol Estreicher, Henryk Jordan i Kazimierz hr. Badeni. 
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Aleksander Podwyszyński, który jednak pod koniec sezonu, czyli po pięciu 
miesiącach, z powodu choroby musiał opuścić scenę. Sytuacja ustabilizowa-
ła się dopiero od następnego sezonu 1886/1887, kiedy kierownikiem został 
Apollo Lubicz, ceniony aktor salonowy oraz doświadczony reżyser. 

Problemy z kierownictwem odbijały się na pracy teatru oraz reżyserii 
poszczególnych przedstawień. 

Pawlikowski nie był w tym czasie jedynym krytykiem teatralnym „No-
wej Reformy”. Obowiązki dzielił z Antonim Kleczkowskim i Antonim 
Mieszkowskim, stąd w recenzjach znajdujemy często obietnicę rozwinięcia 
jakiegoś wątku, który jednak, prawdopodobnie z przyczyn organizacyjnych, 
nie został już podjęty. Prezentowane recenzje nie są więc pełnym sprawozda-
niem działalności teatru krakowskiego między listopadem 1885 a kwietniem 
1887 roku. Pawlikowski opisywał nie tylko premiery, lecz także codzienne 
przedstawienia, spektakle wznawiane z okazji częstych benefi sów czy wystę-
pów gościnnych. Wydaje się, że pisał po prostu o tym, co go zainteresowało. 
Czasami wiele miejsca przeznaczał na omówienie dramatu ( np. Nero Piotra 
Cossy), czasami sztuki aktorskiej (np. opis aktorstwa Władysława Szyma-
nowskiego). Pisał nie tylko o przedstawieniach dramatycznych, recenzował 
także opery podczas występów gościnnych teatru lwowskiego latem 1886 
roku. 

Nie tylko ze wspomnianych przyczyn politycznych czy układów towa-
rzyskich trudno jego recenzje nazwać obiektywnymi. Przede wszystkim sil-
nie zaznaczona jest w nich osobowość Pawlikowskiego przez indywidualny 
wybór tematu, efektowny, bezpośredni styl, lekkość pióra, dowcip, a także 
sporą dawkę złośliwości. Sam autor nazywa je czasem felietonami i rzeczywi-
ście zdecydowanie bardziej przypominają swobodny felieton teatralny pisany 
przez subiektywnego obserwatora krakowskiej sceny. Trudno podać dokładną 
przyczynę, dlaczego Obiektywny Obserwator przestał pojawiać się na łamach 
„Nowej Reformy”. Przyczyna była prawdopodobnie osobista, Pawlikowski za-
kochał się w Idalii Kotarbińskiej, siostrze warszawskiego krytyka teatralnego 
i aktora Józefa Kotarbińskiego, coraz częściej przebywał więc w Warszawie. 

Czterdzieści siedem tekstów Tadeusza Pawlikowskiego to jedyny zbiór 
opublikowanych recenzji teatralnych pisanych dla krakowskiej gazety, co 
udowodnił przed laty Jan Michalik w artykule Jeszcze nie koniec plotki 
o trzech gwiazdkach12. Do zbioru został dołączony rękopis obszernej zapo-
wiedzi i równocześnie popularyzacji przedstawienia Nory Henryka Ibsena 
13 kwietnia 1889 roku. W Post Scriptum Pawlikowski stwierdził w cha-
rakterystycznym dla siebie stylu: „Nie zdaje mi się, aby ta rzecz przydać się 
mogła. W danym razie zgadzam się z góry na wszystkie zmiany czy dopiski. 

12 Zob. J. Michalik, Jeszcze nie koniec plotki o trzech gwiazdkach, s. 96–101.
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Najlepiej bez skrupułów – do kosza! Dobranoc!” [35]13. Ten niepublikowa-
ny tekst, chronologicznie ostatni w naszym zbiorze, dokumentuje wyczucie 
reformatorskich prądów w literaturze i teatrze, którym będzie patronował 
przyszły dyrektor. 

Recenzje Obiektywnego Obserwatora są przede wszystkim znakomitym 
materiałem dla przyszłych badaczy życia i twórczości Pawilkowskiego, stu-
dium zapisu jego spotkania z teatrem. Mając świadomość, w jaki sposób od 
1893 roku rozwinął się wielki, intuicyjny talent Pawlikowskiego, oraz znając 
jego późniejsze osiągnięcia dyrektora i reżysera, w tekstach recenzji można 
dostrzec, co już wtedy go intrygowało, co było dla niego ważne14. Nie chcąc 
psuć Czytelnikom satysfakcji z własnych odkryć, pragnę wskazać jedynie 
niektóre tropy, jakimi można podążać. 

Na pewno zwraca uwagę erudycja dwudziestoczterolatka. Jego oczytanie, 
znajomość najnowszej literatury. Jest pod wyraźnym wpływem Émile’a Zoli, 
do którego nawiązuje w recenzjach. Pawlikowski jest na każdym kroku orę-
downikiem polskiej dramaturgii. Jej brak i zbyt częste wystawienia francu-
skich komedii uważa za porażkę sceny. Gdy w marcu 1886 roku sytuacja 
się poprawia, a w repertuarze pojawiają się wznowienia Pozytywnych Józefa 
Narzymskiego, Balladyny Juliusza Słowackiego czy nowa komedia Adolfa 
Abrahamowicza, uznaje to za „chlubę dyrekcji”. Swobodnie porusza się 
w repertuarze teatru, zna sztuki oraz przedstawienia z poprzednich sezo-
nów, orientuje się także w przyszłych planach teatru. Widać jego wyczu-
cie wartości poszczególnych sztuk, potrafi  przewidzieć niepowodzenie, jak 
w przypadku ostatniej opublikowanej w „Nowej Reformie” recenzji, w któ-
rej przepowiedział klęskę większości wprowadzanych francuskich fars [34a]. 
Nietrudno dostrzec jego dobrą znajomość sceny. Posiadamy dowód, że mógł 
wówczas uczestniczyć w próbach przedstawienia. Został o to w lutym 1886 
roku poproszony listownie przez Sewera: „Panu Tadeuszowi oddaję w opie-
kę Pojedynek szlachetnych i proszę go, aby czuwał nad nim i zastępował na 
próbach autora jeśli łaska”15, jednak nie wiemy, czy do takiej aktywności 
pana Tadeusza doszło. Jedynym śladem jest entuzjastyczna recenzja autor-
stwa… Pawlikowskiego. Przyszły reżyser intryguje konkretnymi uwagami, 
dowodzącymi obeznania z praktyką sceniczną, np. żałuje, że nie dokona-
no żadnego skrótu i przez to sztuka jest nurząca [1]. W recenzji z Naszych 
najserdeczniejszych Victoriena Sardou [7] radzi, gdzie przesunąć biurko czy 
jako powinien ustawić się aktor na scenie. Zwracał uwagę na najdrobniejsze 

13 W nawiasie numer tekstu w niniejszej edycji.
14 Inspiracją dla przyszłych badań biografi cznych mogą być nauki społeczne, które coraz 

odważniej włączają do analizy biografi cznej materiały dokumentacyjne, takie jak fotografi e, listy, 
notatki. Zob. m.in. Metoda biografi czna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa 
1990 oraz K. Kaźmierska, Metoda biografi czna w socjologii, Antologia tekstów, Kraków 2012. 

15 Za: J. Michalik, Legenda i prawda…, s. 71.
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szczegóły, np. brak „odpowiednich kieliszków” w Traviacie Giuseppe Ver-
diego [21], nie wspominając o szczegółach kostiumów statystów, niezgod-
nych z czasem historycznym. 

Bardzo ciekawie patrzy na aktorów. Jest wielbicielem ról epizodycznych. 
Recenzje znakomicie dowodzą jego późniejszej legendarnej intuicji w dostrze-
ganiu aktorskich talentów. Zachwyca się młodymi uzdolnionymi osobami. 
Ogląda początkowe występy Józefa Śliwickiego i bezbłędnie zauważa maleńką 
rolę Zbroi przyszłego wybitnego aktora [3a]. Cieszy się grą Ludwika Solskie-
go, który w przyszłości zostanie jednym z jego najwierniejszych współpra-
cowników. Osobnym tematem – interesującym szczególnie dla badaczy relacji 
między grą „warszawską” a „krakowską” – jest fascynacja aktorstwem Włady-
sława Szymanowskiego, cenionego aktora charakterystycznego, wychowane-
go na najlepszej tradycji szkoły warszawskiej Jana Jasińskiego. Pawlikowski 
momentalnie zauważa wyjątkowość Szymanowskiego na tle zespołu krakow-
skiego. W aktorstwie Szymanowskiego zachwyca go sposób opracowywania 
roli, użycie prostych środków, które potrafi ą ujawnić psychologiczny charak-
ter postaci. Zachwyca się także jego umiejętnością gry w zespole: 

P. Szymanowski posiada jedną jeszcze wielką zaletę: wie, że nie jest sam na scenie, 
nie gra dla jednej roli, ale dla całej sztuki, tj. stara się o ciągłą łączność z współgra-
jącymi i nigdy bez względu na inne osoby sztuki jaskrawo na pierwszy plan nie 
wyskoczy. Ta sumienność, to poczucie skromności artystycznej, to koleżeństwo 
na scenie – oto cechy poważniejszego artysty [7]. 

Pisząc o poważnym stosunku do pracy nad rolą, Pawlikowski – choć nie 
wprost – zdaje się powtarzać słowa Koźmiana o warsztacie aktorów war-
szawskich16. 

Recenzje Pawlikowskiego są pisane przez człowieka teatru XIX wieku, ale 
zapowiadają już nadchodzące zmiany. Daje się to wyczuć w odniesieniach 
do najnowszego repertuaru, w zaciekawieniu aktorstwem charakterystycz-
nym, epizodyczną rolą. „Otwierają się dla sceny nowe światy” [35] – napisał 
w 1889 roku jej dawny Obiektywny Obserwator. Miną cztery lata zanim 
stanie na nowej krakowskiej scenie w dniu inauguracji jako przyszły refor-
mator – dyrektor i reżyser Tadeusz Pawlikowski.

 Agnieszka Wanicka

16 „Wiemy doskonale, że Żółkowski, Królikowski, Rychter, Bakałowiczowa itd., itd. ob-
darzeni byli niepospolitymi talentami, ale zaręczyć możemy, że większą część powodzenia 
i znakomitych rezultatów, do jakich doszli w sztuce, zawdzięczają sumiennemu, dokładnemu, 
pedanckiemu wyuczeniu się ról od początku do końca zawodu. Tym zaczęli się wyróżniać od 
zgrai aktorów, tym doszli do poprawności, następnie do doskonałości”. S. Koźmian, Teatr, 
t. 1, Kraków 1959, s. 272. Zob. także J. Michalik, Gawęda o „szkole krakowskiej” [w:] Nowe 
historie 1. Ustanawianie historii, red. A. Adamiecka-Sitek, D. Buchwald, D. Kosiński, War-
szawa 2010, s. 150–151.
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