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Józef Kremer o dramacie i teatrze

Podstawowe spostrzeżenia

Józef Kremer nie był piewcą teatru. Znaczy to tyle, że teatr nie znaj-
dował się nigdy w centrum jego zainteresowań, choć w jego życiu był 
okres (lata 1844–1847), w którym z „kwestią teatralną” stykał się bez-
pośrednio, użyczając jej swego autorytetu i nazwiska. Odmiennie ma 
się rzecz z poezją dramatyczną, rozpatrywaną przezeń jako dziedzina 
literatury i – co istotne – odrębna (a zarazem najszlachetniejsza!) dyscy-
plina sztuki. Pisał o tym przede wszystkim w Listach z Krakowa, publi-
kowanych w latach 1843 (tom 1) i 1855 (tom 2–3). Daty przeze mnie 
podane świadczą również o tym, że o udokumentowanych publikacjami 
przemyśleniach filozofa na temat teatru i dramatu możemy mówić jedynie 
w odniesieniu do dwóch dekad (lata czterdzieste i pięćdziesiąte). Można 
jednak postawić pewną hipotezę: wygląda na to, że raz ustalone i wyra-
żone poglądy Kremera na kwestię dramatu i teatru nie uległy radykalnym 
zmianom, bo gdyby tak się stało, zapewne dałby temu wyraz na piśmie. 
Kremer był konserwatywny i w swojej postawie konsekwentny, choć jego 
biograf i badacz twórczości, Henryk Struve – podkreślając pionierską 
rolę krakowskiego uczonego w systematyzowaniu filozofii (a zwłasz-
cza estetyki) na gruncie polskim – zauważa, że wobec sporu klasyków 
z romantykami Kremer zajmował stanowisko wyważone, nie opowiadając 
się bez zastrzeżeń po żadnej ze stron, w swoich poglądach w pewnym 
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sensie łącząc oba stanowiska1. Trudno powiedzieć, czy – i w jakim stop-
niu – poglądy Kremera na dramat i teatr ukształtowały się pod wpływem 
podróży i studiów zagranicznych, wolno chyba jednak przyjąć, że zarówno 
wyjazd do Włoch (1824), jak i pobyt w Berlinie (1828), gdzie słuchał 
Georga Friedricha Hegla, w Heidelbergu (1829), a następnie Paryżu 
(1830), gdzie zetknął się z wykładami Abla-François Villemaina, nie 
pozostały bez wpływu na jego zapatrywania. Upodobania Villemaina wła-
śnie, umiejącego godzić fascynację greckim klasycyzmem z zachwytem 
nad utworami Szekspira i hiszpańską literaturą Złotego Wieku, znalazły 
potem odzwierciedlenie w zapatrywaniach Kremera, który – szukając 
drogi pomiędzy klasycyzmem a romantyzmem – dostrzegał łączące je 
przęsła. Listy najważniejszych dla Kremera myślicieli dopełnia Immanuel 
Kant, który w wypowiedziach krakowskiego uczonego na temat dramatu 
występuje zawsze obok Friedricha Schillera.

Kiedy przystępowałam do gromadzenia materiałów mających posłu-
żyć omówieniu kwestii związków Józefa Kremera z teatrem, zadanie 
wydawało mi się stosunkowo proste, a wynik poszukiwań – raczej prze-
widywalny. Filozof–estetyk, którego żywo zajmowały zagadnienia piękna 
i sztuki, a więc z pewnością czynny uczestnik życia kulturalnego, nie 
mógł nie interesować się teatrem. Tym bardziej, że w XIX stuleciu teatr 
postrzegany był (przynajmniej w teorii) jako medium najskuteczniejszego 
oddziaływania na zbiorowość, instytucja kształcenia dobrego smaku, 
zamiłowania do literatury, a wreszcie praktyczna szkoła polskości, co bez 
wątpienia powinno było pociągać aksjologa–dydaktyka. Spodziewałam się 
zatem znaleźć sporo śladów jego kontaktów z teatrem, opinie publikowane 
w czasopismach, książkach lub ujawniane w prywatnej korespondencji. 
Urodzony i mieszkający w Krakowie, Kremer miał bez wątpienia sposob-
ność regularnego odwiedzania tutejszej sceny. Niewiele jednak poświęcił 
jej miejsca w swoich tekstach. I gdyby sądzić właśnie na tej podstawie, 
można by nabrać podejrzeń, że… bywał rzadkim gościem na widowni. 
Musiało przecież być inaczej, skoro w 1844 roku opublikował w „Dwu-
tygodniku Literackim” obszerny artykuł w związku z wystawieniem 

 1 Henryk Struve, Życie i prace Józefa Kremera. Jako wstęp do jego dzieł, Warszawa 
1881, s. 17–18. 
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Schillerowskiej Dziewicy Orleańskiej2, a w roku 1847 wszedł w skład 
ośmioosobowego komitetu, wyłonionego przez zgromadzenie „celniej-
szych obywateli” Krakowa, które miało się stać zalążkiem Towarzystwa 
Akcjonariuszów Przedsiębiorstwa Widowisk Publicznych (pod tą nazwą 
kryła się publiczno-obywatelska inicjatywa zebrania funduszy na ratowa-
nie zagrożonego bytu krakowskiego teatru). Prócz Kremera w komitecie 
znaleźli się działacze polityczni, weterani wojen napoleońskich i powsta-
nia listopadowego, barwy przede wszystkim konserwatywnej: hr. Piotr 
Moszyński, ks. Adam Potocki, ks. Stanisław Jabłonowski, Michał Badeni, 
Florian Sawiczewski, Julian Fink oraz Hilary Meciszewski, który w latach 
1843–1845 kierował teatrem krakowskim (i bodaj jako jedyny w tym 
gronie z przekonań był wówczas liberałem)3. Było to grono szacowne, 
cieszące się autorytetem i publicznym zaufaniem, choć nie wszyscy jego 
członkowie dali świadectwo znawstwa w dziedzinie teatru. Jak jednak 
można się domyślać, nie światłych rad w kwestiach artystycznych ocze-
kiwano od Towarzystwa Akcyjnego (wystarczała prawdopodobnie wie-
dza i praktyczne doświadczenie Meciszewskiego), lecz zorganizowania 
trwałego finansowego wsparcia – z tego zestawu nazwisk nie sposób więc 
wnioskować o tym, czy poza kwestią bytu instytucji chcieli i mogli mieć 
cokolwiek do powiedzenia na temat sztuki teatralnej. 

Spis tekstów, które w związku z omawianym tematem należy brać 
pod uwagę, jest bardzo skromny, ogranicza się bowiem zasadniczo do 
dwóch tytułów, już tutaj wymienionych: Listów z Krakowa oraz szkicu 
powstałego po krakowskiej premierze Dziewicy Orleańskiej. Ten ostatni to 
kilkuodcinkowy artykuł, zajmujący w wydaniu książkowym nieco ponad 
czterdzieści stron druku, gęsty treściowo, a jego „recenzyjny” charakter 
jest mylący: na temat samego spektaklu pisze Kremer bardzo powściągli-
wie – to jedynie pretekst do wysnucia uwag o uogólnionym charakterze. 
Z kolei Listy z Krakowa to publikacja bardzo obszerna, będąca w istocie 
cyklem trzydziestu rozbudowanych wykładów z estetyki i historii inwencji 

 2 Zob. Józef Kremer, Kilka słów o Szyllerze, „Dziewicy Orleańskiej” i wystawieniu 
jej na teatrze krakowskim, [pierwodruk:] „Dwutygodnik Literacki” (Kraków), 1844, nr 5, 
s. 7–11 [przedruk w:] tegoż, Dzieła, t. 12: Pisma pomniejsze, Warszawa 1879, s. 417–457.
 3 Podaję za: Hilary Meciszewski, Uwagi o teatrze krakowskim. Wybór pism teatral-
nych, wybór i oprac. Dariusz Kosiński, Kraków 2008, s. 286–287.
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artystycznej począwszy od kultur Wschodu, przez grecki i rzymski antyk, 
dalej średniowiecze, po wiek XVI włącznie, a w dygresyjnych wyciecz-
kach autor sięga niekiedy aż do dziewiętnastowiecznej współczesno-
ści. Listy z Krakowa nie są pracą o teatrze, ale Kremer wtapia refleksje 
o dramacie w bardzo szeroko prowadzony tok wypowiedzi poświęconej 
rozmaitym problemom i zjawiskom estetycznym, a właściwie aksjolo-
gicznym, bo obszary estetyki i etyki są dla niego nie do rozdzielenia, co 
wielokrotnie z naciskiem podkreśla. Książka pisana jest meandrycznym, 
bardzo silnie nasyconym emocjonalnie stylem, z wyraźnie wydobywanym 
pierwiastkiem osobistym – usprawiedliwia to przyjęta formuła listów 
do bezimiennego adresata, którym jest jednak wyimaginowany uczeń, 
nie zaś partner w rozmowie. Kremer stosuje więc chwyty typowe dla 
nauczyciela–wykładowcy, np. częste rekapitulacje generalnych tez, czy 
odesłania do rzeczy napisanych wcześniej. I raz na jakiś czas przywołuje 
czytelnika do porządku, uzmysławiając mu, że cały wywód będzie dlań 
zrozumiały i zyska spójny sens wyłącznie pod warunkiem, że nie tylko 
podzieli w pełni zapatrywania autora, ale zgodzi się na wyprowadze-
nie z nich identycznej hierarchii ocen. Kremer-chrześcijanin4, gorliwy 
i konsekwentny, w myśli ludzkiej widzi przede wszystkim stałe dążenie 
ku Absolutowi, przy czym sztuka ma w tym procesie funkcję szczególną, 
bo odwołuje się w równym stopniu do intelektu, jak do emocji, ma zatem 
znacznie szerszy zasięg niż filozofia. 

Jest jeszcze jedna grupa dokumentów, które wypada wpisać na listę 
materiałów źródłowych dotyczących omawianej tu problematyki. Przed 
kilku laty Zbigniew Sudolski zebrał, opracował listy Kremera i wydał je 
drukiem5, co obudziło we mnie – tropicielce teatraliów – pewne nadzieje. 
Listy, jak wiadomo, bywają bardzo interesującym źródłem, zawierają sądy 
nieoficjalne i nieprzeznaczone do rozpowszechniania, a więc formuło-
wane otwarcie i bez dyplomatycznych przesłon. Okazało się jednak, że 

 4 Nie idzie tu wyłącznie o katolicyzm, bo Kremer nie podkreśla odrębności poszcze-
gólnych wyznań chrześcijańskich, ale traktuje je całościowo. Ten swoisty „ekumenizm” 
pozwala mu, na przykład, na wyrażenie przekonania, że utwory Szekspira są najdosko-
nalszym wyrazem chrześcijańskiej poezji dramatycznej.
 5 Zob. „Krynica wiadomości”. Korespondencja Józefa Kremera z lat 1834–1875, 
zebrał, z rękopisów odczytał, przypisami i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski, Kraków 
2007.
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przepatrywanie zgromadzonej w wydanym tomie korespondencji nie 
prowadzi do specjalnie interesujących znalezisk. Odniesienia do teatru 
czy dramatu pojawiają się sporadycznie i mają zwykle charakter przy-
czynkowy – nie zlekceważyłam ich jednak, świadoma, że każdy drobiazg 
uzupełnia obraz całości. Niemniej jednak uderzająca jest rzadkość tematu 
teatralnego – tym bardziej, że Józef Kremer wymieniał listy z wieloma 
ludźmi, którzy na różne sposoby z teatrem byli powiązani. Są wśród 
nich przedsiębiorcy/dyrektorzy teatrów, autorzy dramatyczni, krytycy 
i publicyści teatralni, historycy teatru, m.in. Hilary Meciszewski, Jan 
Mieroszewski, Franciszek Wężyk, Ludwik Łętowski, Józef Ignacy Kra-
szewski, Zygmunt Kaczkowski, Jan Dobrzański, Wacław Szymanowski, 
Aleksander Przezdziecki, Antoni Małecki, Stanisław Moniuszko, Kazi-
mierz Władysław Wójcicki, Adam Honory Kirkor, Józef Kenig, Józef 
Korzeniowski, Aleksander Fredro, Antoni Lesznowski, Lucjan Siemieński, 
Karol Szajnocha, Kazimierz Kaszewski, Henryk Struve, Karol Estreicher 
st., Władysław Ludwik Anczyc. Wypada żałować, że w takim towarzystwie 
nie toczyły się korespondencyjne dyskusje i polemiki wokół teatru – byłby 
to materiał nie do przecenienia… 

Teatr w Krakowie czasów Kremera

Krakowski teatr w interesującym nas okresie był dla mieszkańców miasta 
raczej przedmiotem troski niż dumy. Jacek Kluszewski, który miał już za 
sobą czas, gdy z zapałem oddawał się sprawie krakowskiej sceny, dawno 
przestał prowadzić „antrepryzę” (zakończyła się w 1830 roku), stracił też 
monopol na widowiska w mieście, wciąż jednak pozostawał właścicielem 
urządzonego przez siebie teatru u zbiegu placu Szczepańskiego i ulicy 
Jagiellońskiej, który odnajmował kolejnym przedsiębiorcom, choć gmach 
domagał się wówczas remontu, a jego wyposażenie – wymiany. Kluszew-
ski nie widział już żadnego interesu w utrzymywaniu budynku, rad byłby 
go więc sprzedać senatowi Krakowa i tym sposobem pozbyć się obciążenia 
kosztami nieuchronnego remontu, władze miasta nie zareagowały jednak 
na złożoną im ofertę sprzedaży. Następca Kluszewskiego, Jan Mieroszew-
ski, który w 1830 roku otrzymał przedsiębiorstwo na dziesięciolecie, 
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nie zdołał dojść do porozumienia z Kluszewskim w sprawie wynajmu 
budynku, wobec czego musiał szukać miejsca dla teatru gdzie indziej. 

Wynajął na dziesięć lat pusty budynek przy ul. św. Jana, dawny kościół 
bonifratrów pw. św. Urszuli (dziś w tym miejscu, ale w zupełnie przebu-
dowanym gmachu, ma siedzibę Polska Akademia Umiejętności). Wła-
snym kosztem dokonał koniecznych renowacji, nigdy jednak nie zdołał 
doprowadzić do realizacji wszystkich projektowanych prac. Wystarczy 
powiedzieć, że teatr np. nie doczekał się sznurowni w nadsceniu, co 
bardzo utrudniało zmiany dekoracji; gmach nie był opalany, widownia 
nie miała amfiteatralnego wzniesienia, widoczność z większej odległości 
była więc dość kiepska. Na parterze mogło się pomieścić 160 osób; były 
też wprawdzie loże (wysoki pokościelny budynek pozwalał na trzy kon-
dygnacje), ale ponieważ przerobiona z nawy głównej sala miała proste 
ściany, publiczność w lożach miała lepszy widok na sąsiadów niż na 
scenę. Uroda gmachu także pozostawiała sporo do życzenia. Józef Kre-
mer wspominał po latach z rzadką u niego dosadnością, że „jeszcze tkwi 
w naszej myśli, jakby złowrogi strzygoń jaki, on budynek obrzydliwej 
pamięci z ulicy Ś-to Jańskiej, co to zimą mroził, latem dusił, a przez cały 
rok tak był ohydny i bezecny, iż nam się po dziś dzień w nocy przyśnić 
może, strasząc swoim kształtem, do olbrzymiej spluwaczki podobnym”6. 
Trzeba jednak przyznać, że nie był w tej opinii odosobniony.

Dyrekcja Mieroszewskiego miała trwać dziesięć lat, ale zerwała się 
zaledwie po dziesięciu miesiącach, na co zasadniczo wpłynęła sytuacja 
polityczna, a także fakt, że pełnił on jednocześnie funkcję dyrektora 
policji, co – mówiąc oględnie – nie przysparzało mu sympatyków. Na 
fotelu dyrektorskim zastąpił go Juliusz Pfeiffer, który już na wstępie musiał 
przyjąć ciężkie warunki: Mieroszewski zastrzegł sobie w umowie, że 
przez kolejnych dziewięć lat połowę subwencji rządowej, czyli 6000 zło-
tych, pozostawi sobie jako odszkodowanie za poniesione koszta prac 
remontowych.

O Pfeifferze mówiono, że wprawdzie nie żałował na teatr własnego 
majątku, ale brakowało mu gustu i  wyrobienia literackiego. Mimo 

 6 Józef Kremer, Kilka słów o Szyllerze (jak w przyp. 2), s. 432. Więcej o teatrze 
przy św. Jana zob. Kazimierz Nowacki, Architektura krakowskich teatrów, Kraków 1982, 
s. 32–40.
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efektownego początku, po pierwszym sezonie stracił kilkoro dobrych 
aktorów, a przyjęci na ich miejsce okazali się za słabi, żeby sprostać trud-
niejszemu repertuarowi. Choć więc zaczął Pfeiffer ambitnie, poważ-
nym dramatem (np. Barbara Radziwiłłówna Wężyka czy przerobione 
z Szekspira Koriolan oraz Recepta na złośnicę) i operą (m.in. Fra Diavolo, 
Cyrulik sewilski, Wolny strzelec), to dość prędko przerzucił się na bardziej 
kasowe melodramy (Król duchów alpejskich czy Ruiny Babilonu) i dramy 
(Dwaj Klingsbergowie). Repertuar przed zupełną degradacją ratowały 
komedie Fredry (Damy i huzary, Gwałtu co się dzieje i Cudzoziemszczy-
zna). Próbując dogodzić gustom bardzo zróżnicowanej publiczności, 
dyrektor nie potrafił zachować żadnej równowagi repertuarowej, a przy 
tym wykazywał pewną naiwność, która denerwowała zapewne bardziej 
wyrobionych widzów. Niezwykle trudna sytuacja finansowa zmuszała go 
więc do stosowania najróżniejszych trików, by przywabić publiczność: 
bombastyczne afisze, granie starego utworu pod nowym tytułem albo 
też do pobierania połowy dochodów z przedstawień benefisowych, żeby 
jakoś opędzić wydatki. 

Jednym z nielicznych krakowian, którzy zabiegali w  tym okresie 
o dobro teatru, był Hilary Meciszewski. Zamieszczał on w prasie kry-
tyczne artykuły o stanie sceny, a w sejmie składał wnioski o przywrócenie 
pełnej subwencji, o poddanie teatru pod opiekę i nadzór rządowy, o powo-
łanie komisji artystycznej, która dbałaby o właściwy poziom przedstawień 
i dobór repertuaru, o zatrudnienie reżysera spośród aktorów, płatnego 
z pieniędzy rządowych i wchodzącego w skład komisji artystycznej. Sejm 
przekazywał te petycje senatowi, który… odkładał sprawy ad acta.

Po siedmiu latach szarpaniny Pfeiffer się poddał: 4 listopada 1838 
odstąpił przedsiębiorstwo kompanii aktorskiej pod kierownictwem Zyg-
munta Anczyca. Zbiorowa dyrekcja utrzymała się przez rok – bez pomocy 
finansowej, gdyż żadne monity do władz nie odnosiły skutku. W ciągu 
następnego sezonu ponownie dyrektorował Juliusz Pfeiffer, ale już na 
początku maja 1840 zrezygnował. Aktorzy próbowali dawać przedsta-
wienia na własny rachunek, ale pod koniec roku 1840 rozwiązali zespół.

Tymczasem błysnęło światełko w tunelu: władze Wolnego Miasta 
Krakowa dojrzały nareszcie do myśli urządzenia teatru rządowego 
i stworzenia mu godziwych warunków. Miasto wykupiło w końcu od 
Kluszewskiego gmach na rogu Jagiellońskiej i placu Szczepańskiego, 
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z planem wykonania tam gruntownego remontu. Senat przeznaczył na 
przebudowę sporą kwotę, ale jednocześnie wstrzymał wypłacanie sub-
wencji. Następca Pfeiffera stawał więc przed zadaniem trudnym: dostawał 
wprawdzie do dyspozycji odremontowany teatr, ale musiał go prowadzić 
bez wsparcia finansowego, dopóki nie zwrócą się koszta renowacji. Na 
takich warunkach objął teatr Tomasz Andrzej Chełchowski, wcześniej 
dyrektor teatrów prowincjonalnych z Królestwa. Podpisał czteroletni 
kontrakt z rządem. Przez pierwszy sezon grał jednak w prowizorycznie 
tylko odświeżonym budynku, gdyż właściwą przebudowę rozpoczęto 
dopiero w roku 1842. Chełchowski nie był nigdy świetnym aktorem, ale 
był bardzo dobrym pedagogiem, toteż mówiono, że nie jest mistrzem, 
ale mistrzów tworzy. Potrafił utrzymać ostrą dyscyplinę, lecz był przy 
tym sprawiedliwy i bezstronny. Repertuar dobierał z umiarem i wyczu-
ciem. Unikał długich spektakli, utworów przegadanych i naszpikowanych 
efektami. Sięgał po dramat z niewysokiej półki, ale nie kompromitujący 
poczucia smaku: przeważały małoobsadowe, krótkie komedie, na miarę 
możliwości zespołu aktorskiego. Zadbał o odpowiednią wystawę sce-
niczną. Nowe dekoracje wykonał Franciszek Malinowski, który pracował 
tu do maja 1841 i stworzył ponad dwadzieścia kompletów scenografii. 

Starania Chełchowskiego zostały docenione. W 1842 nowym dyrekto-
rem zaczął się interesować Hilary Meciszewski, pisząc o nim cykl anoni-
mowych artykułów, zamieszczanych w czasopiśmie „Orędownik”. Popierał 
tam i chwalił Chełchowskiego, wskazując jednocześnie na niszczycielskie 
działania cenzury, która tak kaleczy teksty, że zniechęca publiczność. 
Ale było też prawdą, że publiczność krakowska, mało wyrobiona i wciąż 
za mało oddana scenie, zaczęła coraz częściej opuszczać spektakle, nie 
zdając sobie nawet sprawy z tego, ile dokonał Chełchowski i jak bardzo 
poprawił sytuację teatru.

Wiosną 1842 przystąpiono do prac budowlanych w gmachu po Klu-
szewskim. Prowadził je Tomasz Majewski pod kierownictwem architekta 
Karola Kremera, brata Józefa. Okazało się, że przebudowa kosztowała 
krocie, nie przewidziano bowiem, iż stare fundamenty nie wytrzymają: 
przebudowane ściany północna i wschodnia zaczęły pękać – budynek 
groził zawaleniem. Trzeba więc było ściany rozebrać i umocnić fun-
damenty, ale i tak gmach nie był wystarczająco stabilny. Wsparto więc 
mury żelaznymi konstrukcjami spajającymi. Estreicher napisał, że „w ten 
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sposób powstał gmach, w którym budowę rozpoczęto od dachu, a skoń-
czono na fundamentach”7. Prace kosztowały w sumie ponad 36 tysięcy 
złotych polskich – za co można było z powodzeniem wystawić nowy, duży 
budynek… Teatr wyposażono w lampy olejowe, dekoracje, maszynerię 
i – nareszcie! – w system grzewczy8. Do odnowionego gmachu przed-
stawienia przeniesiono 30 grudnia 1842 roku. Senat powołał też komisję 
mającą doradzać dyrekcji w sprawach administracyjnych i artystycznych. 
Kompetencje tego ciała budziły pewne wątpliwości, ponieważ tworzyli je 
ludzie wprawdzie wykształceni, ale w większości niewiele mający wspól-
nego z teatrem. Wyjątek stanowił dramatopisarz Franciszek Wężyk.

Paradoksalnie, ostatni rok „antrepryzy” Chełchowskiego okazał 
się na tle poprzednich nieudany: obniżył się wyraźnie stan dyscypliny 
w zespole, spektakle często odwoływano, mimo całkiem dobrego reper-
tuaru. Popsuły się też stosunki pomiędzy aktorami a dyrektorem. Seria 
interwencji ze strony komisji doradczej nie pomogła – skończyło się 
na tym, że senat odebrał Chełchowskiemu przedsiębiorstwo teatralne 
z dniem 1 listopada 1843 roku, oddając je w ręce Hilarego Meciszew-
skiego, który zresztą swoimi pismami walnie się przyczynił do obalenia 
poprzednika. O ile bowiem wcześniej go chwalił, o tyle w ostatnim sezo-
nie stał się bardzo ostrym krytykiem – jego Uwagi o teatrze w Krakowie 
wydane w 1843 roku to książka, w której poddał drobiazgowej analizie 
sytuację teatru i nie pozostawił na Chełchowskim suchej nitki9. Trzeba 
jednak przyznać, że na wytykaniu błędów się nie skończyło; Meciszewski 
miał też program pozytywny: domagał się m.in. stworzenia żelaznego 
repertuaru, który uchroniłby teatr przed koniecznością wystawiania przy-
padkowych i słabo przygotowanych dramatów. W tym zestawie miałyby 
się znaleźć przede wszystkim polskie sztuki z różnych epok, odzwiercie-
dlające proces rozwoju narodowej dramaturgii. Po inscenizacji spodzie-
wał się wierności realiom historycznym, zaś pod adresem aktorów miał 
uwagi warsztatowe: żądał przede wszystkim starannej dykcji, poprawnej 

 7 Karol Estreicher, Teatra w Polsce, t. 1, Warszawa 1953, s. 388.
 8 O losach budynku teatralnego przy placu Szczepańskim pisał obszernie Kazimierz 
Nowacki, Architektura krakowskich teatrów (jak w przyp. 6). Zob. też: Urszula Bęczkow-
ska, Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837–1860, Kraków 2010, s. 
419–447.
 9 Zob. Hilary Meciszewski, Uwagi o teatrze krakowskim (jak w przyp. 3).
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artykulacji i eliminowania prowincjonalnych manier w grze. Teraz miał 
okazję sprawdzić swoje teorie w praktyce. 

Hilary Meciszewski kierował teatrem krakowskim w latach 1843–1846, 
przy finansowej współpracy Józefa Mączyńskiego. Zaczął od kompletowa-
nia zespołu, który rozpadł się po ostatnich konfliktach z Chełchowskim. 
Większość uciekinierów trafiła do Kalisza, gdzie teatr prowadził wtedy 
Juliusz Pfeiffer. Teraz zawarł on z Meciszewskim umowę, na mocy której 
niemal wszyscy (włącznie z Pfeifferem jako reżyserem) weszli na powrót 
do zespołu krakowskiego. Wśród ponad trzydzieściorga artystów byli 
m.in. Zygmunt Anczyc, Aniela Pique, Józef Rychter, Jan Królikowski, 
Aleksander Ładnowski i Jan Aśnikowski. Anczyc i Aśnikowski należeli 
do starszego pokolenia, ale pozostali mieli przed sobą znakomite kariery 
aktorskie.

Meciszewski zrzekł się pobierania subwencji, ale w zamian oczekiwał 
od senatu miasta pomocy w urządzaniu teatru. Kupiono więc potrzebne 
elementy wyposażenia. W sąsiadującym z teatrem domu urządzono 
rekwizytornię i garderobę dla aktorek. Spodziewano się powszechnie, 
że nowy dyrektor wprowadzi w życie plan, jaki zamieścił w Uwagach 
o teatrze w Krakowie.

Nowa „impreza” została – zgodnie zresztą z wcześniejszymi sugestiami 
Meciszewskiego – poddana uważnej obserwacji i kontroli. Członkowie 
komisji teatralnej mieli co dwa tygodnie sporządzać sprawozdania z dzia-
łalności teatru. Komisja miała też układać bieżący repertuar i decydować, 
które dramaty nadają się do wystawienia. Teatr otrzymał zatwierdzony 
przez senat zbiór przepisów: Urządzenie dla artystów teatru krakowskiego 
i Regulamin dla Artystów, które regulowały porządek pracy teatru, rytm 
sporządzania planów repertuarowych, tryb przeprowadzania prób i naka-
zywały aktorom śledzenie opinii krytyków na temat kolejnych premier.

Meciszewski podjął próbę stworzenia żelaznego repertuaru: na liście 
autorów polskich znaleźli się: Wojciech Bogusławski, Julian Ursyn Niem-
cewicz, Alojzy Feliński, Józef Korzeniowski i, oczywiście, Aleksander 
Fredro. Były również dramaty tłumaczone takich autorów jak Friedrich 
Schiller (przede wszystkim pierwsza romantyczna inscenizacja Dziewicy 
Orleańskiej we wspaniałej oprawie plastycznej, entuzjastycznie przy-
jęta przez publiczność), Szekspir, Molier, Pierre Corneille, Aleksander 
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Dumas-ojciec, Carlo Goldoni, Pierre Beaumarchais czy Victor Hugo. 
Słabiej reprezentowany był dramat współczesny.

Dyrektor zadbał o nowe, bardzo atrakcyjne dekoracje, zamawiane 
u najlepszych malarzy (warto wymienić przede wszystkim pracującego 
w Berlinie Carla Gropiusa, który dla teatru krakowskiego wykonał dzie-
sięć kompletów scenograficznych). Udało się też Meciszewskiemu zor-
ganizować dobrą orkiestrę i operę (wystawiał m.in. dzieła Gioacchina 
Rossiniego, Karla Marii Webera i Vincenza Belliniego).

Były jednak i cienie na tym jasnym obrazie. Dwa lata dyrekcji wystar-
czyły, żeby się przekonać, jak dalece teoria i najlepiej nawet obmyślony 
program mogą się okazać nierealne w praktyce. Meciszewski ustąpił 
z dyrekcji uznając, że nie jest w stanie konsekwentnie wprowadzić w życie 
własnych planów – ale zapatrywań na to, jak powinien wyglądać dobry 
teatr w Krakowie, nie zmienił. Jedną z przyczyn odejścia był też jego nie-
łatwy charakter: był bardzo drażliwy, gwałtowny, często popadał w kon-
flikty z aktorami. Niechętni Meciszewskiemu krytycy wytykali mu przy 
tym protekcjonalne traktowanie publiczności. Dyrektor próbował się 
bronić na piśmie: w początkach 1845 roku opublikował Kilka słów Hila-
rego Meciszewskiego do redaktora „Gazety Poznańskiej” (stamtąd głównie 
padały zarzuty, które starał się w tym tekście odeprzeć), ale ostatecznie 
25 sierpnia 1845 roku zostawił prowadzenie teatru dotychczasowemu 
wspólnikowi Józefowi Mączyńskiemu. 

Mączyński pozostawał na tym stanowisku do 1852 roku. Zajmował się, 
podobnie jak wcześniej, głównie administracją i finansami, zaś sprawy 
artystyczne spoczywały kolejno w ręku Juliusza Pfeiffera (1845–1848) 
i  Tomasza Andrzeja Chełchowskiego (1849–1852)10. Mączyńskiego 
postrzegano jako człowieka, który niewiele dba o teatr, bardziej starając 
się o własną kieszeń. Faktem jest jednak, że dyrekcja jego przypadła 
na okres gorący politycznie: najpierw wybuch powstania galicyjskiego 
w 1846 roku, utrata statusu wolnego miasta i wcielenie Krakowa do 
Galicji, a w dwa lata później wydarzenia Wiosny Ludów skutecznie 

 10 Motywy rezygnacji Meciszewskiego nie są jasne, mogły jednak mieć podłoże 
polityczne; komentuje to (m.in. za Karolem Estreicherem) Dariusz Kosiński we wstępie 
do Uwag o teatrze krakowskim. Zob. Kilka uwag do „Uwag” [w:] Hilary Meciszewski, 
Uwagi o teatrze krakowskim (jak w przyp. 3), s. 14–16.
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destabilizowały teatr, który wyraźnie zaczął podupadać. Warto mimo 
to odnotować choćby jedno wydarzenie artystyczne z okresu dyrekcji 
Mączyńskiego: było nim pierwsze w Polsce przedstawienie fragmentów 
III cz. Dziadów, które odbyło się 3 września 1848 roku, właśnie w okresie 
nasilenia nastrojów rewolucyjnych.

Po ustąpieniu Mączyńskiego, w sezonie 1852/53 samodzielną dyrekcję 
sprawował Chełchowski. W zamian za subwencję od rządu austriackiego 
zobowiązał się zorganizować i utrzymać w Krakowie operę niemiecką. 
Od tej chwili teatr austriacki zadomowił się tu na dobre. Karol Estreicher 
zapisał lakoniczną, ale bardzo mocną w wymowie obserwację: „Historia 
sceny polskiej z lat 1853 i następnych jest historią nagłego jej upadania”11.

* * *

Z konieczności pobieżny opis tego, co działo się w teatrze krakowskim 
epoki romantycznej, wydaje się niezbędny dla zrozumienia, z czego (mię-
dzy innymi) mogła wynikać powściągliwa postawa Kremera wobec tutej-
szej sceny i na jakich konkretnych doświadczeniach ukształtował się jego 
pogląd na teatr w ogóle12. Szczytne próby stworzenia pod Wawelem sceny 
na miarę kulturowego znaczenia miasta były, jak widać, trudne w reali-
zacji i przebiegały bardzo opornie, gdyż procesu tego nie wspierały ani 
władze, ani publiczność, która chętniej wybierała spektakle rozrywkowe. 
Konflikty aktorów z kolejnymi dyrektorami, częste zmiany kierownictwa, 
ustawiczny niedobór środków, ataki prasy przy jednoczesnym braku kon-
struktywnej krytyki teatralnej – wszystko to musiało budzić zniechęcenie, 
zwłaszcza u kogoś, kto pojęcie sztuki stawiał bardzo wysoko, traktował ją 
bezkompromisowo i głęboko wierzył w możliwość powodzenia jej misji.

Józef Kremer zmarł w  1875 roku, dożył więc czasów, w  których 
sztuka teatralna (a zwłaszcza aktorska) w Krakowie wzniosła się bar-
dzo wysoko: w połowie lat sześćdziesiątych – najpierw jako kierow-
nik artystyczny (u boku dyrektora Adama Skorupki), a od 1871 roku 

 11 Karol Estreicher, Teatra w Polsce (jak w przyp. 7), t. 2, s. 432.
 12 Warto by przeprowadzić porównania z sytuacją teatrów w Warszawie i Lwowie – 
ówczesna krakowska „mizeria” wystąpiłaby w całej okazałości, nie miejsce tu jednak na 
podobne roztrząsania.
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samodzielnie – kierował tutejszą sceną Stanisław Koźmian, który w ciągu 
dwu kolejnych dekad trwale umocnił teatralną pozycję Krakowa . Nie 
zamierzam rozwijać wątku „koźmianowskiego”, bo przypadł on na okres, 
gdy zapatrywania Kremera były już od dawna ustalone, on sam zaś coraz 
mniej aktywnie (z uwagi na wiek i stan zdrowia) uczestniczył w życiu 
publicznym. Warto jednak odnotować, że i on nie przeoczył zachodzą-
cych w teatrze pomyślnych zmian. Zaproszony przez hrabinę Teresę 
Wodzicką do wygłoszenia otwartego wykładu na rzecz Towarzystwa św. 
Wincentego à Paulo, odpisał pod datą 16 marca 1866 roku, że choć nie 
bardzo czuje się na siłach, na wystąpienie się zgadza. Tematem miała 
być „sztuka dramatyczna [tj. aktorstwo – A.M.] w ogólności”, a wybór 
tematu uzasadnił Kremer następująco: „Mniemam, że przedmiot ten 
może znaleźć jakieś zajęcie, zwłaszcza dziś, przy odradzającej się scenie 
krakowskiej [podkr. A.M.]”13. Czy wykład doszedł do skutku – nie wiem, 
znamienny jest wszakże przytoczony komentarz. Dowodzi bowiem, że 
krytyczne opinie Kremera na temat praktyki teatralnej nie były wyłącz-
nie wynikiem uprzedzenia, skoro potrafił on dostrzec zmiany i trafnie 
oszacować ich znaczenie.

Hierarchia wartości

Nie jestem ani pierwszą, ani wystarczająco kompetentną komentatorką 
poglądów filozoficznych Józefa Kremera – nie aspiruję też do takiego 
tytułu, ważne jednak wydaje mi się przypomnienie, z jakiej pozycji kra-
kowski estetyk patrzył na sztukę w ogóle, a na dramat i teatr w szcze-
gólności. Jego religijny światopogląd – ugruntowany i bardzo żarliwy 
katolicyzm – określa nie tylko osobiste wybory i zapatrywania, ale bardzo 
wyraźnie naznacza jego koncepcje filozoficzne. Jeszcze w latach studiów 
krakowskich zajmowała go myśl Immanuela Kanta, co było o tyle istotne, 
że równie gorliwym apologetą myśli Kantowskiej był jeden z jego ulu-
bionych pisarzy, czyli Friedrich Schiller, filozof i poeta w jednej osobie. 
Podziw dlań zachował Kremer na zawsze. Chciałoby się zapytać, za co 

 13 List do Teresy Wodzickiej, 16 III 1866 [w:] „Krynica wiadomości” (jak w przyp. 5), 
s. 109.
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bardziej cenił Schillera: za jego twórczość poetycką czy za „filozoficz-
ność”. Pisał: 

Nie ma zaiste poza granicą Niemiec poety niemieckiego tak 
powszechnie znanego, jak Schiller. Powodem tej jego potęgi, tej 
niesłychanej wziętości, jest […] filozoficzność głęboka, spoczy-
wająca na dnie jego dzieł. On, wsparty na Kancie, zdobywa sobie 
myśl ogólną, abstrakcyjną, a potem odziewa ją w szatę przepyszną 
swojej poezji; u niego pomysł filozoficzny ubiera się w poetycki 
obraz. […] Dlatego też ten ogólny, filozoficzny, głęboki pierwia-
stek w istocie Schillera jest niezbędny do zrozumienia dzieł jego; 
ten to pierwiastek artysta sceniczny koniecznie znać powinien, 
uwidomić myśl wielkiego mistrza, jeżeli rzetelnie zasługuje na 
imię artysty14. 

W Niemczech Kremer zetknął się z naukami Hegla i – jak całe poko-
lenie romantyków – uległ jego silnemu wpływowi. Nigdy nie odżegnał 
się od tego Heglowskiego „zadłużenia”, ale z uwagi na swój gorliwie reli-
gijny światopogląd poddał z czasem jego filozofię krytycznej modyfika-
cji. Wynikała ona z fundamentalnej niezgody na elementy panteizmu 
w myśleniu Hegla. Kremer, uznając ideę osobowego Boga, nie mógł jej 
pogodzić z koncepcjami niemieckiego filozofa. Przyjmował jednak jego 
zasadnicze przekonanie o procesualnym i jednokierunkowym (wzwyż, 
ku doskonaleniu) przebiegu dziejów ludzkiej świadomości, które powraca 
wielokrotnie w jego tekstach, nawet jeśli nie towarzyszy mu bezpośrednie 
przywołanie nazwiska niemieckiego filozofa. Idea postępu wynika wprost 
z koncepcji Heglowskiej „spirali dziejów” – z idei postępu wyprowadza zaś 
Kremer przekonanie o rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa w świecie 
jako naturalnym zjawisku, a nawet stanowiącym zasadniczy sens i cel 
dziejów: „Niebawem tedy ród ludzki będzie miał za wspólny swój dom 
Ziemię całą, a za ojca jedynego Boga na niebie, a tak zaiste spełnią się 
obietnice najpiękniejsze i zwiastowania chrześcijaństwa na świecie”15. 

 14 Józef Kremer, Kilka słów o Szyllerze (jak w przyp. 2), s. 426.
 15 Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 1: Wstępne zasady estetyki, Naumburg 1869, 
s. 15.
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W tak ukształtowanej hierarchii, na której szczycie stoi Bóg, czyli prawda 
najwyższa, sztuka zajmuje miejsce szczególne, obok religii i filozofii, 
w ścisłym związku z – a w pewnym stopniu ponad – nimi. Łączy bowiem 
niebo z ziemią, stając się uchwytnym dla materialnie uwarunkowanego 
człowieka sposobem na zbliżenie się do Absolutu16. Ma przy tym tę zaletę, 
że – w odróżnieniu od filozofii – działa zmysłowo, nie zaś rozumowo, 
dlatego jest starszą nauczycielką niż filozofia – produkt pracy umysłu17. 

Ponieważ rolą sztuki jest łączenie zmysłowego z nadzmysłowym, nie 
powinna być ona oderwana od życia – przeciwnie nawet, powinna się 
do niego bezpośrednio odnosić, tak jednak, by nie stała się tylko cytatem 
z rzeczywistości, w takim bowiem przypadku byłaby bezużyteczna: 

[…] sztuka będąc najpiękniejszym kwiatem samodzielnego ducha, 
z głębi istoty naszej wyrasta, musi tedy być czymś więcej niż pro-
stym puszczeniem się śladem natury. […] gdyby […] ona była 
prostym natury naśladowaniem, rzecz jawna, iżby same dzieła 
natury były potężniejszym środkiem do celu tego [kształtowania 
myśli i uczuć ludzkich – A.M.] niż dzieła sztuki. Na cóż więc mie-
libyśmy tworzyć z całym mozołem i poświęceniem naszym to, co 
już przyroda sama tak sutą, tak wielką odmierzyła nam miarą?18 

Rozprawia się przy okazji Kremer  – i  to bardzo przekonująco  – 
z postulatem „naturalności” i „prawdy” w sztuce, nie przekreślając go 
wprawdzie, ale rozumiejąc inaczej niż jako proste naśladownictwo rzeczy-
wistości zmysłowej, materialnej, „bo tu pod wyrazem Natura, naturalny 
uważamy raczej zgodność z prawdą duchową, a nie ze światem fizycznym, 
materialnym, to jest z naturą fizyczną, z naturą w ścisłym znaczeniu”19. 

Sztuka, rozumiana jako zmysłowy przejaw idealnego piękna, orna-
mentuje naszą codzienność i uszlachetnia to, co powszednie, stając się 
wiarygodnym miernikiem człowieczeństwa: „Już to nawet i Schiller 
powiedział, iż łatwiej poznasz, czym kto jest i co wart, z tego, jak się 

 16 Zob. jw., s. 25–29.
 17 Jw., s. 29.
 18 Jw., s. 56.
 19 Jw., s. 62.
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bawi, jak z tego, nad czym pracuje. I bardzo słuszne wedle mnie jest to 
orzeczenie, gdyż najczęściej każdy pracuje, bo musi, a zawsze bawi się, 
jak chce”20. 

Kremer bardzo rygorystycznie ustanawia hierarchię sztuk, wśród 
których zarówno dzieła plastyczne (malarstwo, rzeźba, architektura), 
jak muzyka, ustępują poezji – sztuce najdoskonalszej. Poezja „potęgą 
wyobraźni i czarem języka łączy w sobie urok wszystkich sztuk zara-
zem”21. W relacji do muzyki – dziś interpretowanej często jako sztuka 
najczystsza, bo nieobciążona narzuconymi z góry treściami – poezja 
pozostaje także dyscypliną nadrzędną, a to właśnie dlatego, że harmo-
nijnie jednoczy brzmienie i treść: „Bo sama przez się poezja jest muzyką, 
jej rytmy i rymy są harmonią i melodią, ale jej treść nie jest już więcej 
zagadką symboliczną, bo duch, innych światów syn, sam tutaj przemawia 
wprost o sobie, […] jego osnową i wątkiem a narzędziem jest mowa”22. 

Zaś w  obrębie poezji (tym pojęciem Kremer określa najszerzej 
rozumianą twórczość literacką) ponad lirykę i epikę wyrasta dramat, 
a  szczególnie tragedia, która jest jego najszlachetniejszą  – zdaniem 
filozofa – postacią. 

Wobec dramatu

Tak wytyczona hierarchia jest osią, wokół której buduje Kremer swój 
wykład, uwzględniający, między innymi, dzieje interesującej nas tutaj 
poezji dramatycznej. Układ chronologiczny tego wykładu uzasadniony 
jest nie tylko porządkowaniem wiedzy historycznej, ale przede wszyst-
kim odzwierciedla nadrzędny procesualny porządek, o którym była już 
mowa; nieustanne wspinanie się ku górze nie oznacza jednak, by na tej 
drodze nie pojawiały się trudne przygody: można by powiedzieć, że 
przedchrześcijański, a potem chrześcijański homo viator daje się nie-
kiedy zwieść pozorom i popada w błędy. A ponieważ idea chrześcijańska 
nie istnieje w ludzkim świecie od razu w postaci pełnej i gotowej, lecz 

 20 Jw., s. 17.
 21 Jw., s. 23.
 22 Jw., s. 122.
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przejawia się i rozwija się w czasie i przestrzeni, można wskazać takie 
obszary i epoki, które tkwią poniekąd w fazie „dzieciństwa”, dążąc dopiero 
ku idei Boga osobowego siłą przeczucia, instynktem – niedoskonałym, 
ale jedynym dostępnym na tym etapie drogi narzędziem poznania. Tak 
właśnie objaśnia Kremer sobie i czytelnikowi pojawianie się rozmaitych 
form dramatycznych i zgodnie z tym porządkiem szacuje ich wartość, 
próbując – z różnym, jak zobaczymy, skutkiem – utrzymać przyjęty kurs, 
a zarazem objąć całość zjawisk z tego zakresu.

Najwyższym osiągnięciem sztuki świata przedchrześcijańskiego jest, 
zdaniem Kremera, tragedia grecka. Poczucie pokrewieństwa pomiędzy 
antykiem greckim i dramatem nowożytnym utwierdza go w tym prze-
konaniu. Każe mu też szukać w greckim dramacie takich tematów i ujęć, 
jakie by to poczucie więzi umacniały. Tak więc kultura Grecji jest pierw-
szą, która – zdaniem Kremera – uniezależnia człowieka i jego ducha od 
„ciemnych sił przyrody” i materii, panujących w dawnym Egipcie oraz 
kulturach Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W greckim antyku duch i mate-
ria uzupełniają się i potrzebują nawzajem – w tym zakresie panuje pełna 
harmonia, równowaga treści/ducha i formy/materii – pod tym względem 
Grecja stanowi więc model dla kultury nowożytnej23. Wyobrażenie ide-
alnego zrównoważenia nie dopuszcza, rzecz jasna, akceptacji pierwiastka 
dionizyjskiego chaosu w obrębie apollińskiego ładu – to wywrotowe 
odkrycie miało przyjść później, chyba dopiero wraz z Nietzscheańskimi 
Narodzinami tragedii.

Politeizm Greków też pozwala się jakoś uzasadnić. Kremer – podą-
żając, jak sam wyznaje, za Friedrichem Theodorem Vischerem – akcen-
tuje pozycję Zeusa, bóstwa najwyższego, gwaranta nadrzędnego ładu 
(pozostali bogowie olimpijscy byliby zatem czymś w rodzaju atrybutów 
najwyższego bóstwa?), zaś fatum interpretuje jako nieosobową, ciemną 
siłę, będącą jednak przeczuciem Boga osobowego, który w przyszłości 
objawi się światu24. Tak więc Grecy podążali w słusznym kierunku, choć 
cel był jeszcze poza ich zasięgiem.

 23 Zob. Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 3: Dzieje artystycznej fantazji, cz. 2, War-
szawa 1877, s. 10–11.
 24 Zob. jw., s. 23.
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Za przekonaniem o harmonii i równowadze antycznego świata idzie 
też przeświadczenie o analogicznej korespondencji pomiędzy poszcze-
gólnymi dyscyplinami ówczesnej sztuki, co – paradoksalnie – zbliża 
wyobrażenia Kremera ku romantycznej idei syntezy sztuk (to pojęcie 
w jego pismach jednak się nie pojawia). Pomiędzy poezją, muzyką i tań-
cem greckim dostrzega on wyraźny związek, nazywając taniec „muzyką 
niemą” i porównując tańczących do dynamicznych rzeźb25. Znalazł się 
tu zresztą bardzo blisko praktyki greckiego chóru, który, jak wiemy, nie 
tylko słowem, ale również tańcem i muzyką komentował zdarzenia będące 
przedmiotem dramatycznej opowieści. Pytanie jednak, czy Kremer zda-
wał sobie z tego sprawę?26 Jego wyobrażenia na temat muzyki greckiej są 
zresztą dość mgliste i bardzo wyidealizowane, co nasuwa kolejne pyta-
nie: jak „słyszał” antyczną muzykę, śpiew, brzmienia instrumentów? 
Prawdopodobnie poczułby się rozczarowany, gdyby mógł się zapoznać 
z wynikami dzisiejszych rekonstrukcji antycznych zapisów muzycznych 
i głosami ówczesnych instrumentów; zdziwiłby się też może brakiem 
lutni, na której w jego wyobraźni przygrywali sobie dawni Grecy. 

Rzeźba klasyczna ukształtowała też wizję bohatera tragediowego. 
Oto, jak widział Kremer charakter dramatyczny (to „widzenie” odnosi 
się zarówno do wyglądu postaci, jak i do sposobu ukształtowania jego 
wnętrza): 

 25 Zob. jw., s. 52.
 26 Pytanie o to, czy Kremer mógł mieć świadomość związku między dynamiczną 
rzeźbą antyczną a ówczesnym teatrem, ma charakter retoryczny i sugeruje odpowiedź 
negatywną. Ówczesna wiedza o greckim teatrze czasu najdawniejszego była skromniejsza 
niż dziś, a jej interpretacja opierała się w dużej mierze na komentarzach autorów i badaczy 
nowożytnych od renesansu począwszy. U schyłku wieku XVI w środowisku florenckiej 
Cameraty próbowano wskrzesić ducha teatru antycznego; doprowadziło to do powołania 
nowej formy (dramma per musica), a tę nawet przy najlepszych chęciach trudno byłoby 
nazwać rekonstrukcją starożytnej praktyki dramatycznej i scenicznej. Była to raczej 
swobodna wariacja na temat tego, co wiedziano i wyobrażano sobie wówczas o greckim 
teatrze. Wkrótce zaś rozwój dramma per musica doprowadził do jej ewolucji w formę 
opery, co miało jeszcze mniej wspólnego ze świadomymi nawiązaniami do antyku. Kre-
mer zresztą nie zajmuje się w swoich pismach teatrem operowym ani baletem, co nasuwa 
przypuszczenie, że nie był specjalnie wrażliwy na te formy i nie kojarzył ich bezpośrednio 
z antycznym rodowodem – albo też sądził, że zbyt daleko od niego odbiegają, by na takie 
powiązania wskazywać.
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[…] ich figury dramatyczne to istne posągi, […] W tragediach 
greckich nie ma […] zagadek; bajka w nich zupełnie prosta, opo-
wiesz ją w kilku słowach; jak też i postać każda w niej jest prostoty 
pełną, wyobraża tylko jedno uczucie, a wyobraża go [!] z całą 
jasnością; ta figura jest tedy w zgodzie z sobą, odlana niby z jednej 
sztuki. Jedna scena, jedna chwila wystarczy, byś tę postać wskroś 
przejrzał, a na tym właśnie zależy plastyczność; wszak i w rzeźbie 
[…] także widzisz figurę tylko w jednym, chwilowym jej poru-
szeniu, w którym skamieniała, a przecież ta chwila wystarcza, 
zrozumiałeś zupełnie tę postać i mógłbyś się już szeroko rozpisać 
o jej znaczeniu, o wrażeniu, którym cię za serce chwyciła27.

Idealna kompozycja dramatu wynika z zasady wzajemnego uzupeł-
niania się postaci uczestniczących w akcji. Każdy charakter dramatyczny 
wyraża jakąś rację indywidualną, cząstkową (Kremer nazywa je „wyobraź-
nikami uczuć”28), i w imię tej racji występuje – wszystkie są jednak ściśle 
ze sobą powiązane i nawzajem dla siebie niezbędne; w dramacie greckim 
nie ma elementów „luksusowych”, które można by odrzucić. Bezpo-
średnie pokrewieństwo dramatu z dawniejszą epopeją ujawnia przede 
wszystkim obecność i rola chóru – komentatora i wyraziciela tragicznej 
nieuchronności: 

Chór należy wprawdzie do gry, ale udział jego jest tylko liryczny 
[…]. Godzi i miarkuje rozkołysane uczucia tragicznych bohaterów 
[…]. Chór atoli jest bez mocy, wysilenia się jego daremne; jest 
świadkiem walki i skonu dwóch wrogich pierwiastków. […] Chór 
ma słuszność; co on orzeka, jest prawdą ogólną, którą przytłumiły 
w sobie figury główne, działające; jest tedy (wedle mojego zdania) 
odgłosem owego fatum, będącego tłem tragedii całej, i dlatego 
(śmiałbym powiedzieć) chór grecki i przeznaczenie zostają w ści-
słym związku z sobą29.

 27 Zob. jw., s. 63.
 28 Jw., s. 72.
 29 Jw.
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Zachwyt formalną i  treściową doskonałością dramatu greckiego, 
w którym istnieje pełna i niewymuszona zgodność tematu ze stylem, 
łączy się u Kremera z przekonaniem, że klasyczna tragedia stanowiła 
szczytowe, ale zarazem ostatnie ogniwo rozwoju greckiej literatury – jest 
więc zapowiedzią schyłku: Hellada „umiera na tragedię”, bo powołuje 
konflikt opozycyjnych stron, wyrażających racje cząstkowe, ale nieuznają-
cych żadnej racji wspólnej, nadrzędnej, której obie strony mogłyby się tak 
czy inaczej podporządkować. Śmierć bohatera tragedii greckiej jest więc 
z założenia dysharmonijna, jako efekt niezgody na wyrok niezrozumia-
łego fatum, zewnętrznej wobec człowieka siły30. Dopiero tragedia czasów 
nowożytnych zdołała, w opinii filozofa, ten problem przezwyciężyć (chęt-
nie zadałabym w tym miejscu Kremerowi pytanie o katharsis, stanowiącą 
przecież jakąś drogę do odnalezienia równowagi po katastrofie).

W szeregu autorów dramatycznych antyku greckiego Kremer najwy-
żej lokował dwóch: Ajschylosa i – zwłaszcza – Sofoklesa, którego Edyp 
w Kolonos i Antygona to najdoskonalszy wyraz attyckiej tragedii – przy-
kładami z obu utworów ilustruje on zresztą swój wykład31. Eurypides – 
trzeci i najmłodszy z wielkiej trójki – należy już do innego porządku: 
„U Eurypidesa nie ma owych potężnych i wspaniałych charakterów, w któ-
rych żyje rdzeń żywota całej Grecji, ale jawią się figury, popisujące się 
błyskotkami swoich osobistych sentymentów. Postaci Sofoklesa działały 
parte wewnętrznym pathos32, […]. U Eurypidesa figury są rozwojem 
psychologicznym; […] nie mają same przez się tej potęgi; więc rade 

 30 Zob. jw., s. 74–75.
 31 Chciałabym w tym miejscu zwrócić uwagę na praktyczną realizację poglądu 
Kremera, że obce utwory literackie należy czytać w oryginale, tylko wtedy bowiem 
uzyskuje się bezpośredni dostęp do tego, co chciał wyrazić autor. W rezultacie wszystkie 
cytaty, które pojawiają się w Listach z Krakowa, prezentowane są w przekładach autora. 
Filologicznie są mniej więcej wierne, ale literacka ich wartość jest dość niska, zdarza się 
nawet, że niektóre fragmenty brzmią dość niezdarnie. W niniejszym artykule unikam 
przywoływania tych cytatów, nie wydaje mi się to bowiem konieczne. W niektórych przy-
padkach Kremer był zmuszony do robienia własnych tłumaczeń, gdyż polskie przekłady 
(nie adaptacje) cytowanych przez niego dramatów Szekspira czy Goethego jeszcze wtedy 
nie istniały lub istniały w urywkach.
 32 Na temat pathos (dosł. cierpienie) Kremer pisze, definiując je jako istotny impuls 
do działania dla bohaterów dramatu (tragedii), z zastrzeżeniem, że w estetyce pathos nie 
pokrywa się w pełni ze znaczeniem słownikowym.
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zająć jeszcze widza sztucznym powikłaniem bajki tragicznej, wymyślnym 
naprężeniem ciekawości, wznieceniem jakiejś tęsknoty nieukojonej”33. 

I wreszcie komedia Arystofanesa – sytuowana zdecydowanie w fazie 
schyłku, odpowiadająca na zakłócenie i zepsucie klasycznego ładu świata, 
gdy „ów niegdyś cudnej piękności żywot Grecji wypaczył się, wydrzeź-
nił w ironię […]”34. Komedie Arystofanesa, nieprzyzwoite i satyryczne, 
nasycone drwiną i niestroniące od wycieczek osobistych, miały być 
ostatnią próbą ratowania starego obyczaju – bezskuteczną, oczywiście: 
„[…] na dnie tych dowcipów, konceptów był wyrok śmierci na lud ten; 
w nich brzmiał jego sąd ostateczny, w nich śmiała się rozpacz konające-
go”35. Pojawienie się Arystofanesa na końcu tego szeregu jest nie tylko 
funkcją chronologii, lecz zarazem odzwierciedla przekonanie Kremera 
o wyższości tragedii nad komedią, dlatego zapewne tak niewiele miejsca 
temu gatunkowi poświęca. Definiuje jednak zasadę, na której opiera się 
komizm: „Komiczność bynajmniej nie na tym stoi, by zgnębić, zetrzeć 
złośliwość i brudy moralne, lecz raczej na tym, by wykryć sprzeczność, 
w jakiej się niekiedy stawia indywidualność człowieka z prawdą ogólną 
lub rzeczywistością”36. Skoro zaś tak, to niepowodzenie „próby ratowania 
starego obyczaju” przez Arystofanesa jest nieuchronne. 

Potwierdzeniem stopniowego upadania klasycznego dramatu w okre-
sie późniejszego antyku jest dla Kremera dramat i teatr rzymski – filo-
zof nie poświęca mu wiele miejsca ani uwagi, traktując jedynie jako 
wykrzywioną, powierzchownie naśladowaną formę grecką. Potęga i cnota 
Rzymu – niewątpliwie wielka i godna podziwu – nie jest jednak wykwitem 
ducha, ale rozumu, myśli ludzkiej, brak jej natchnienia, które przyświecało 
kulturze i religii Greków. Fantazja Rzymu ma skłonność do przepychu 
i ostentacyjnego manifestowania majestatu Romy – dlatego Rzymianie 
mieli szczególne upodobanie do wystawnej architektury, inne sztuki 
rozwijały się tam słabiej. Innymi słowy – sztuka rzymska służyła jedynie 

 33 Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 3 (jak w przyp. 23), s. 79.
 34 Jw.
 35 Jw., s. 80. 
 36 Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 1 (jak w przyp. 15), s. 274–175.
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apoteozie i umacnianiu potęgi Imperium. Poezja rzymska nie była w sta-
nie dorównać greckiej37. 

Rzymianie nie wypracowali własnych odmian dramatu, lecz zaadap-
towali i przetworzyli wzorce greckie, które bez podłoża ideowego straciły 
oryginalny metafizyczny sens, zepchnięte do rangi pospolitej rozrywki lub 
pustej retorycznej gry formą. Wiązać się to miało bezpośrednio z upad-
kiem teatru, który zerwał z pierwiastkiem religijnym – a więc ducho-
wym – i stracił tym samym prawo do szacunku:

Naśladowano tedy Greków, i o ile się dało, naciągano ich formę 
gwałtem do rzymskich stosunków i obyczajów. Brakło też dra-
matowi publiczności jednej, wielkiej, litej, mającej jedną wspólną 
duszę. Kółko patrycjuszów ogładzone, wykształcone, ze smakiem 
wyrobionym na Grekach, z lekceważeniem dumnym patrzało 
na zabawy grube i dowcipy nieokrzesane teatru, który bawił 
większą część mieszkańców. Co tedy było w rytm ludowi, było 
odrazą patrycjuszom, […] aktorowie dramatyczni pochodzili 
albo z cudzoziemców, albo z klasy najbiedniejszej, albo nawet 
z niewolników, bo nikt sobie takim aktorstwem nie chciał ubliżyć, 
bo na artystów scenicznych spadła plama infamii, uważano ich 
sztukę za nikczemne a pogardliwe rzemiosło. Baczmy jeszcze, że 
komedia, chcąc się podobać ludowi, musiała mu się zapisać na 
służby błazeńskie, a tak pozbyć się godności swojej: cel jej była 
zabawa […]38.

Nasuwa mi się nieodparcie myśl, że Kremera zupełnie nie intere-
suje dramat, którego bohater mógłby być niejednoznaczny, stanowić 
rodzaj psychologicznej zagadki albo też mieścić w sobie nierozstrzy-
galną sprzeczność czy choćby złożoność – to jedynie rodzaj „zakłócenia” 
porządku rozwojowego, którego teorię filozof z takim przekonaniem 
i żelazną konsekwencją wykłada.

W obrębie przyjętego a priori etyczno-estetycznego ładu nie zmieści 
się więc tym bardziej taki typ dramatu i teatru, który należy do obszaru 

 37 Zob. Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 3 (jak w przyp. 23), s. 108–116.
 38 Jw., s. 125.
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kulturowo niedającego się powiązać z chrześcijańską Europą, włączyć 
we wspólny proces przemian. Wydaje mi się jednak, że – o dziwo! – 
w jakiś sposób Kremera zafascynował, bo zajął w jego wywodzie nadspo-
dziewanie dużo miejsca. Chodzi o teatr i dramat chiński – kształtujący 
się w zupełnej izolacji od Europy, samemu filozofowi organicznie obcy 
i traktowany przezeń jako zjawisko absolutnie egzotyczne. Kulturoznawca 
(również teatrolog) – wyznawca rozpowszechnionej dziś teorii postko-
lonialnej – wszedłby zapewne z Kremerem w ostrą polemikę, z uwagi 
na jego europo- i chrześcijańskocentryczny partykularyzm. Nie chodzi 
tu, rzecz jasna, o sprzeniewierzanie się własnemu światopoglądowi, ale 
o pogodzenie się z istnieniem innych systemów kulturowo-religijnych, 
których wyrazem jest sztuka ani gorsza, ani słabiej rozwinięta, lecz po 
prostu odmienna. Tymczasem Kremer, nie odstępując ani na jotę od 
kategorii, przy pomocy których pisze o znanych sobie sprawach, poddaje 
oglądowi świeżo nabytą za pomocą książek wiedzę o zjawiskach, które 
należałoby mierzyć zupełnie inną miarą39. Kremer wydaje się zupełnie 
odporny na taką możliwość, dlatego obraz, jaki wyłania się z jego opisów, 
nacechowany jest z jednej strony niedowierzaniem, z drugiej zaś – prze-
świadczeniem o infantylizmie estetycznym Chińczyków, którzy – niegdyś 

 39 Wiedzę na temat teatru chińskiego czerpał Kremer wyłącznie pośrednio, z dostęp-
nych sobie opracowań i opisów. W Listach z Krakowa (t. 2, s. 161–163) przywołuje 
(w niedokładnych, skrótowych przypisach) relacje sporządzone piórem pracujących 
w Chinach misjonarzy. Były to: osiemnastowieczny (a więc dawny już nawet dla Kremera) 
zapis francuskiego jezuity, geografa i sinologa Jeana Baptiste’a du Halde’a, Description 
géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l’empire de la Chine et de la 
Tartarie chinoise, enrichie des cartes générales et particulieres de ces pays, de la carte générale 
et des cartes particulieres du Thibet, & de la Corée; & ornée d’un grand nombre de figures 
& de vignettes gravées en taille douce, Paris 1735 (4 t.), znany krakowskiemu filozofowi 
w niemieckim przekładzie (Beschreibung Chinas und der chinesischen Tartarei); książka 
pastora Evana Davisa China and her Spiritual Claims, London 1845, a także praca innego 
angielskiego protestanckiego misjonarza, przyrodnika i dyplomaty, George’a Tradescanta 
Laya, Chinese as They are, Their Moral, Social and Literary Character, a New Analysis of the 
Language with Succinct Views of Their Principal Arts and Sciences, London 1841. Kremer 
powołuje się także na bliżej nieokreślony artykuł Juliusa Klaprotha, niemieckiego sinologa 
i podróżnika, opublikowany (prawdopodobnie w 1822) w wydawanym przezeń w Paryżu 
piśmie „Asiatische Magazin” (tytuł oryg. „Journal asiatique”). Kwestią do odrębnego 
przebadania i omówienia pozostaje jednak pytanie, czy Kremer zaczerpnął z tych tekstów 
jedynie informacje, opatrując je własnym interpretującym komentarzem, czy też przejął 
również punkt widzenia autorów tych publikacji.
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przodujący intelektualnie – zatrzymali się, widać, w rozwoju kulturowym, 
pozostając daleko w tyle za młodszą, ale dojrzalszą i bardziej wyrafino-
waną Europą: „[…] widowiska dramatyczne [w Chinach – A.M.] są dziś 
na tym samym stopniu, na jakim były lat temu kilkaset; aktory to pozga-
niana hołota [!], co chwilowo puszcza się na komedią, potem rozlatuje 
się włóczęgą na wszystkie wiatry. Z nich nikt nie czyni sobie powołania 
ze sztuki dramatycznej, a do dziś dnia nie przyszło tam do stałej trupy, 
do stałego teatru; a przecież bez tych dwóch warunków nie ma sztuki 
scenicznej”40. 

Postawa Kremera w tej kwestii jest funkcją elementarnego nieporo-
zumienia metodologicznego i przyjęcia jednostronnej a zupełnie nie-
właściwej optyki. Z tym jednak dyskutować dziś przecież niepodobna. 
Nieumiejętność odczytywania skrótu i zredukowanego znaku lub sym-
bolu sprawia, że opis widowiska w chińskim teatrze (wydaje się, że cho-
dzi tu o tzw. operę chińską, czyli teatr xiqu) robi na Kremerze wrażenie 
dziecinnej zabawy, bo nie docieka on sensu jego specyficznego kodu: 

W teatrach chińskich sama tylko garderoba jest bogatą i wielce 
strojną, ale za to przedsiębierca nie łamie sobie głowy nad tym, co 
jest złudzeniem scenicznym. Gdy np. jaki jenerał chiński na scenie 
wyprawia się z wojskiem w oddaloną prowincją, tedy podnosi 
jedną nogę, udając, iż siada na konia, lub, jak u nas pacholę, jeździ 
na lasce, trzaska z bicza, obiega scenę; inni tymczasem bębnią, 
trąbią, tupią nogami i wrzeszczą straszliwie; ów jenerał ciągle na 
kiju jeżdżąc, obiega scenę; na koniec się zatrzymuje, mówiąc: „Otoż 
przybyłem!”. Gdy taki jenerał dobywa twierdzy, wtedy dwóch 
lub trzech z jego żołnierzy kładzie się na sobie, udając niby wał 
forteczny. Kto ma na scenie otworzyć drzwi, istniejące jedynie 
w myśli jego, czyni ręką stosowne poruszenie i powiada: „Otóż 
i drzwi otwarte” itd. itd. Widać, że te chińskie artysty razem z ich 
publicznością podobne są do naszych chłopiąt małych, którym 
linia mieczem, laska dzidą, stołek koniem, szafa fortecą. Prawda 
też, że takie dziecięce pojmowanie przypomina początkowe teatra 

 40 Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 3 (jak w przyp. 23), s. 163.
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europejskie, z których sobie żartuje Shakespeare w Śnie nocy let-
niej. […]41. 

Odnosząc się zawsze do reguł klasycznego dramatu greckiego jako 
podstawowego wzorca, Kremer nie znajduje żadnego usprawiedliwie-
nia dla dramatów o charakterze epickim, uprawianych przez autorów 
chińskich, zupełnie tak, jakby pisał np. o osiemnastowiecznej francuskiej 
czy angielskiej dramie42. Mylnie odczytuje skonwencjonalizowany, kali-
graficzny ruch i gest. Za dziwactwa poczytuje konwencję manifestowa-
nia przez aktora dystansu wobec granej przez siebie roli, wyobcowanie 
postaci scenicznej, jawne zwroty aktorów do publiczności, rażą go wresz-
cie „jarmarczne” popisy zręcznościowe, które są przecież nieodłącznym 
elementem formuły pekińskiej opery43. Dlatego pielęgnowaną trwałość 
form aktorskich chińskiego teatru odczytuje jako przejaw niedorozwoju, 
zastoju, obumarcia twórczej siły, nie mając (a raczej nie mogąc mieć) 
pojęcia o tym, że tradycja aktorska w teatrze chińskim wynika ze specy-
ficznego traktowania ciała: jako znaku i przekaźnika energii – i nie ma 
naprawdę nic wspólnego z kanonem europejskim. Nazywając wreszcie 
artystów opery pekińskiej „hołotą”, nie podejrzewa nawet, jak wyrafino-
wany kunszt prezentują.

Więcej zrozumienia wykazuje krakowski estetyk dla twórczości dra-
matycznej Indii – co wydaje się jasne, jako że ten obszar kulturowy był 
wówczas nieporównanie lepiej rozpoznany (nie wspomina natomiast 
zupełnie o kształcie tamtejszego teatru). Z szacunkiem wyraża się więc 
o przekładach dramatów Kalidasy; z podziwem pisze o Śakuntali, zwraca-
jąc uwagę na liryzm i tkliwą słodycz poezji: „Zgodzisz się ze mną, gdym 
tę poezję nazwał cichą misterną muzyką serca. Jest to sentymentalność 
pełna prostoty i słodyczy, a przecież nie słodkawa, nie sztuczna i umy-
słowa”44. Kategoria tkliwości jest, oczywiście, zrozumiała i bliska Kreme-

 41 Jw., s. 188.
 42 Zgodnie z głoszoną w tychże Listach z Krakowa zasadą, że dla każdego gatunku 
literatury należy użyć odpowiedniego dla niej stylu – tak więc epickie bogactwo wąt-
ków i rozciągnięcie opowieści w czasie uważa Kremer za absolutnie nienadające się dla 
dramatu.
 43 Zob. Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 3 (jak w przyp. 23), s. 190–191.
 44 Zob. jw., s. 256.
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rowi – szczeremu wielbicielowi twórczości Kazimierza Brodzińskiego45. 
Nic też dziwnego, że dostrzegłszy podobny walor w poezji dramatycznej 
Indii, przyjął go jako przejaw pokrewieństwa międzykulturowego, choć 
zupełnie inaczej warunkowany.

Niezależnie jednak od tego, jak postrzega Kremer dramaturgię kultur 
egzotycznych i w jakiej mierze ją rozumie (a raczej jej nie rozumie), uni-
wersalnym normatywnym wzorcem jest dla niego zawsze grecka tragedia. 
Wróciwszy na teren swojskiej Europy i śledząc tu nowożytne odbicia 
i kontynuacje antycznego dramatu, zwraca uwagę na dwa kierunki wpły-
wów, które ukształtowały geniusz Szekspira: z jednej strony był to właśnie 
dramat grecki, a z drugiej – romantyczne średniowiecze, które, choć samo 
nie wydało odrębnego dramatu (oficja liturgiczne, a także misteria czy 
mirakle pozostają poza horyzontem zainteresowań filozofa), przyniosło 
inspiracje (ideowe i tematyczne) renesansowemu twórcy. Wedle opinii 
Kremera, nie ma sprzeczności ideowej ani estetycznej pomiędzy obiema 
liniami, bo dramat Szekspirowski doskonale je w sobie łączy; i na tym 
polega jego genialna pełnia. 

Listy z Krakowa nie są wykładem historii dramatu i teatru, zestaw 
przykładów z dziedziny sztuki dramatycznej jest więc bardzo selektywny – 
tak dalece, że trudno nawet zgadywać, co jest skutkiem świadomego 
odrzucenia, a co wynika z braku rozeznania w materiale, jaki mógłby 
zostać wzięty pod uwagę. Tak więc o ile w odniesieniu do średniowiecza 
dramat w pismach Kremera nie istnieje, o tyle obraz tej epoki znajduje 
wyraz w dramacie późnego renesansu, a ściśle mówiąc – w twórczości 
Williama Szekspira, który istnieje tutaj jako jedyny godny kontynuator 
greckiego klasycyzmu, bo potrafił go twórczo przenieść w chrześcijańską 
nowożytność i przywrócić mu odmienioną, nacechowaną właśnie śre-
dniowiecznym romantyzmem, egzystencję. Klasycyzm w postaci „czystej”, 
a więc taki, jaki uprawiali renesansowi humaniści, a zwłaszcza siedem-
nastowieczni neoklasycy francuscy, nie jest – wedle Kremera – wart 
głębszych analiz; estetyk przywołuje jednak tragedie Corneille’a i Raci-
ne’a (sięga nawet do osiemnastowiecznych tragedii Wolteriańskich, które 

 45 Zob. Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 1 (jak w przyp. 15), s. 293.
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szczególnie obrażają jego poczucie wzniosłości sztuki46), po to tylko jed-
nak, by pokazać, w jaki sposób można nadużyć antycznej formy i zamienić 
ją w konstrukt pozbawiony istotnych treści: 

[…] wskrzeszenie prawdziwej klasyczności w nowoczesnej sztuce 
było istnym nieprawdopodobieństwem; a samo pokuszenie się 
o to, co nie mogło być osiągnione, ściągnęło na się konieczną 
karę. Otóż właśnie tragedia francuska stała się niby klasyczną pod 
względem zachowania formy zewnętrznej. Ona trzyma się ściśle 
prawideł greckich, a zwłaszcza żyje w ciągłej obawie, by nie ubliżyć 
prawidłom Arystotelesa o trzech jednościach dramatycznych. 
[W przypisie Kremer słusznie zwraca uwagę na „nadinterpre-
tację” Poetyki Arystotelesa, który nigdzie nie mówi np. o regule 
jedności miejsca – A.M.] Naśladowano klasycznych tragików 
co do formy, ile ich tylko można naśladować, a przecież […] ta 
dramatyczna poezja nie tylko nie jest dziś powszechnie uznana 
za klasyczność prawdziwą, ale […] ośmieliłbym się powiedzieć: 
jest wręcz odwrotną klasyczności prawdziwej. Bo […] w onej 
wrzekomej klasyczności nie ma ani natury, ani rzeczywistości. 
Występują tam figury tak głuche i zimne, jakby alegorie jakie; są 
to uosobione myśli abstrakcyjne bez krwi i ciała, których nie ma 
w naturze; są to figury bez treści, bez barwy indywidualnej, bez 
fizjognomii własnej47. 

Dzisiejszym interpretatorom dzieł Racine’a czy Corneille’a trudno 
byłoby takich opinii słuchać spokojnie – wobec odczuwalnego nasycenia 
emocjonalnego, którego uwięzienie w zdyscyplinowanej formule wersyfi-
kacyjnej wzmaga tylko wrażenie „przepełnienia”. Kremer odbierał jednak 
tę formę jako pustą wewnątrz, beztreściową skorupę, twierdząc, że „te 

 46 Kremer był w ogóle niechętny postawie Voltaire’a; nie mógł znieść tego, co ten 
ostatni pisał na temat Joanny d’Arc, odzierając historyczną bohaterkę i przyszłą świętą 
Kościoła katolickiego (kanonizowana w 1920) z romantycznej legendy. Zob. Józef Kremer, 
Kilka słów o Szyllerze (jak w przyp. 2), s. 431. 
 47 Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 3 (jak w przyp. 23), s. 271–272.
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postaci bez treści głębszej mają treść przyuczoną, udaną; nie czują, nie 
działają, ale deklamują rozprawy o uczuciu, o sercu, o działaniu itd.”48

Przyczyna może być tylko jedna: neoklasycy kroili wedle niewła-
ściwego wzoru, czyli Eurypidesa, któremu filozof stanowczo odmówił 
prawa do tytułu geniusza, „boć w nim już brzmi zerwanie z naturą ducha 
i rzeczywistością, które się dopiero u niego wyradza w popisywanie się 
sentymentami, w rozprawianie o uczuciach, o powinnościach, w sentencje 
i maksymy. O ile zaś Eurypides jest jeszcze Grekiem, o tyle wyrządzono 
mu gwałt, gdy mu kazano zmartwychwstać i wystąpić przed dworem 
Ludwików francuskich”49.

W  opinii Kremera niekwestionowanym mistrzem nowożytnej/
chrześcijańskiej tragedii jest zatem Szekspir. Rozpatrując fenomen jego 
geniuszu, filozof postrzega go jako twórczego kontynuatora pisarstwa 
Sofoklesowego. W jego dziełach, dzięki wprowadzeniu chrześcijańskiej 
perspektywy metafizycznej, znalazł satysfakcjonujące rozwiązanie konflikt 
tragiczny, wobec którego starożytni pozostawali w jakimś sensie bezradni: 

Żywot pośmiertny u Greków był cieniem bladym, smętnym, 
nierównie niższym niż życie doczesne wśród jasnej, promiennej 
rzeczywistości. Skon nie ma u Greków tego znaczenia wysokiej 
prawdy jak u nas, cośmy dziećmi innej wiary, innego świata. […] 
W naszej tragiczności […] grom, który spada na człowieka, […] 
znajduje usprawiedliwienie swoje we własnym sercu, we własnym 
przekonaniu tego, na którego uderza cios; bo karząca go wiekuista, 
władnąca światem sprawiedliwość zarazem zasiada w sercu jego. 
U Greków zaś karze fatum50.

Uzasadnienie ideologiczne to jedno; drugie – to właściwy sposób 
rozumienia pojęcia twórczej kontynuacji antycznego klasycyzmu: „[…] 
sztuka nowoczesna zamyka w sobie klasyczną, jako jeden ze swoich 
pierwiastków, lecz właśnie dlatego nie jest w zupełności klasyczną”51. 

 48 Jw., s. 272.
 49 Jw.
 50 Zob. jw., s. 77.
 51 Jw., s. 266.
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Zestawienie bohaterów tragedii Sofoklesowych – którzy przypominają 
rzeźby w swoim najpełniejszym, ale niezmiennym wyrazie – z postaciami 
Szekspirowskimi pokazuje, że te ostatnie rozwijają się w toku dramatu 
na naszych oczach, podlegają zmianom, jakby w metaforycznym skrócie 
powtarzały odwieczny proces postępu ludzkiego ducha, i na tym właśnie 
polega ich wyższość w stosunku do protagonistów tragedii antycznych52. 
Gdyby działo się inaczej, autor Romea i Julii nie byłby godny tytułu, jaki 
przyznaje mu filozof: „[…] powołanie sztuki nowoczesnej jest ogromne, 
olbrzymie, ale dlatego właśnie niezmiernie trudne. Mistrz nowoczesnych 
czasów nie dopełni powołania swojego, jeżeli nie zanurzy ducha swojego 
w krystalicznym zdroju piękności klasycznego świata, a przy tym nie 
zachowa piętna własnego swojego czasu i narodu, do którego należy”53.

Zasługą Szekspira jest tworzenie takich bohaterów, którzy urastają 
do rangi archetypów, uniwersalnych modeli osobowych; odsyłają oni 
do pierwiastków ogólnoludzkich, a jednocześnie nie tracą indywidual-
nych rysów osobowościowych, niepowtarzalnego konkretu54. Zdaniem 
Kremera dzieje się tak dlatego, że punktem wyjścia dla Szekspira nie 
jest alegoria, martwy abstrakt, dla którego poeta szukałby konkretnego 
wcielenia, lecz wprost przeciwnie: 

[…] poezja tworzy sobie kształty rzeczywiste, a skoro te już są 
utworzone i staną, wtedy z nich wyczytać można myśl ogólną. 
Patrz figury, jakimi są, na przykład, Macbeth i Lady Macbeth, 
Romeo i Julia, Hamlet, są rzeczywistymi ludźmi, pełne prawdy, 
krwi i życia w sobie; zdaje się, że widzisz lub czytasz los dziejów 
prawdziwych, które się rzeczywiście stały, a przecież z nich wypro-
wadzić możesz teorię mądrości, pełną myśli ogólnych, roztwiera-
jących ci całą otchłań serca człowieczego i malujących barwami 

 52 Zob. jw., s. 288.
 53 Jw., s. 269.
 54 Celowo unikam tu określenia „prawdy psychologicznej”, której Kremer nie cenił 
wysoko, ponieważ uważał, że skłonność do psychologizowania odbiera autorowi jego 
pozycję syntetyka ludzkiego losu, każąc mu podążać za zawiłościami osobowych złożo-
ności, zamiast z nich wyprowadzać. 
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żywymi nie tylko tajniki duszy Macbetha, Hamleta, Julii itd., ale 
w ogólności tajniki duszy ludzkiej55. 

To właśnie uczyniło go klasykiem w najszlachetniejszym rozumieniu 
tego pojęcia: ponadczasowym i ponadkulturowym: „[…] z ducha tego 
wypłynęła głęboka mądrość, myśli ogólne, będące prawdą po wszystkie 
wieki. I dlatego Shakespeare nie jest wyłącznie poetą angielskim, on 
jest własnością kuli ziemskiej i chwałą wszystkich ludzi i wieków”56. 
O klasycyzmie romantycznego Szekspira Kremer jest przekonany tak 
niewzruszenie, że posuwa się nawet do odważnej i, przyznać trzeba, 
efektownej hipotezy: „Gdyby […] żył dziś Arystoteles i rozpatrzył się 
w arcydziełach Shakespeare’a, pewnie by nie wykreślił żadnego ze swych 
danych niegdyś prawideł, ale by te prawidła rozwinął, roztoczył, i kto wie, 
czyli by ten filozof-klasyk nie przyznał się chętniej do Shakespeare’a jak 
do nowożytnej zwichniętej klasyczności”57. 

Kremer zamyka swój cykl na XVI stuleciu, a to nawet z perspektywy 
badacza żyjącego w wieku XIX robi wrażenie braku, zerwania czegoś, 
co miało przecież dalszy ciąg. Rzecz jednak w tym, że żadna z kolejnych 
epok estetycznych (także w zakresie dramatopisarstwa) nie dorosła miarą 
do „cudownego” stulecia Szekspira. O klasycystach francuskich XVII 
i XVIII wieku już była mowa, zaś ci twórcy, którzy porzucili zupełnie 
ścieżkę klasyczną i szukali gdzie indziej, popadli – tego Kremer jest cał-
kiem pewien – w błąd nie do naprawienia, znalazłszy się tym samym na 
najlepszej drodze do chaosu i degradacji w najbardziej barbarzyńskim 
wydaniu. Wystarczy przywołać ton głębokiej pogardy i obrzydzenia, 
w jakim utrzymane zostały uwagi poświęcone dramatowi wieku XIX. 
Po raz kolejny na drodze postępu wzwyż doszło do zboczenia z właści-
wego kursu – co w idealistycznym pojęciu Kremera równało się niemal 
apostazji. Nie toleruje on 

tego naprężenia wszystkich namiętności, tej ciekawości demo-
nicznej, którą cię prą nowożytne, zwłaszcza najnowsze autory 

 55 Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 1 (jak w przyp. 15), s. 110.
 56 Jw., s. 111.
 57 Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 3 (jak w przyp. 23), s. 308.
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dramatów, byś brodził z nimi przez to ich błoto krwawe od sceny 
do sceny; i brodzisz, i patrzysz z duszą jakby na męki wziętą, 
a zgadnąć nie zdołasz, jak to się wszystko jeszcze obróci, na czym 
się to skończy, ani wiesz, czego się ta lub owa figura straszliwa 
jeszcze dopuści lub czego się uchroni; aleć ta figura sama siebie 
nie jest jeszcze pewną, bo nią szarpią i podrzucają wbrew sobie 
[!] przeciwne uczucia i żądze, ona jest pastwą jędz i wewnętrznej 
walki58. 

Po przeczytaniu tych słów, wyrażających ostry sprzeciw i bunt wobec 
kierunku, jaki przybrała twórczość dramatyczna, której rozwoju Kremer 
był świadkiem, można zrozumieć, co odstręczało go od teatru, w bardzo 
nikłym zakresie prezentującego dramaty z zalecanej przezeń listy, a wysta-
wiającego utwory utrzymane w zupełnie odmiennej estetyce. Niepokojące 
wrażenie robi jednak uogólnienie tego sądu o teatralnym repertuarze, 
który żywił się przecież dość zróżnicowaną strawą; jej wartość, zalety 
i wady należałoby przecież rozpatrywać odrębnie – prócz zgrabnych, choć 
miałkich pièces bien faîtes i konwersacyjnych dramatów salonowych były 
tam dramy, wodewile, operetki, popularne sztuki ludowe i historyczne, 
czy wreszcie opery (rzecz zagadkowa – obszar, którego Kremer w ogóle 
nie dotyka, choć w czasach, gdy pisał swoje Listy z Krakowa, opera w tym 
mieście istniała, a Meciszewski sprawił, że wysoko oceniano jej teatralne 
wykonania!)59. Jest to prawdopodobnie inna postać znanej nam już nie-
tolerancji na takie formy, których Kremer z różnych względów nie uznaje 
za kanon.

 58 Jw., s. 63.
 59 O tym, jak trudno wytropić jakiekolwiek ślady zainteresowania Kremera operą, 
dobitnie świadczy artykuł Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz (Józefa Kremera poglądy na 
muzykę w kontekście kultury muzycznej XIX wieku [w:] Józef Kremer (1806–1875), red. 
Jacek Maj, Kraków 2007, s. 343–371), która z niezwykłą dociekliwością przebadała zagad-
nienie „Kremer a muzyka”, stwierdzając m.in.: „Niewiele wiemy na temat bezpośrednich 
kontaktów Kremera z muzyką: czego słuchał, co lubił, co na jej temat czytał” (tamże, 
s. 352). Znajduje poświadczenia zainteresowania Kremera muzyką oratoryjną i religijną, 
ale nie teatralną. Wymienia wprawdzie tytuły oper, na jakie natrafiła w pismach Kremera 
(Czarodziejski flet Mozarta, Belizariusz Donizettiego), ale zaznacza, że filozof – choć znał 
te, a zapewne i inne utwory – nie sygnalizuje, by słyszał je kiedykolwiek ze sceny, i zajmuje 
go raczej ich treść i temat niż wartości muzyczne (zob. jw., s. 354–355).
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Wobec teatru

Zajmijmy się na koniec poglądami Kremera na teatr, wyrosłymi z poczu-
cia doraźności i niedoskonałości tej formy artystycznego wyrazu, z jaką 
stykał się, zasiadając na widowni. Teatr, jako się rzekło, istniał w polu 
świadomości Kremera, ale nie był przezeń wyróżniany jako odrębna 
dziedzina rozważań estetycznych, ba – wydaje się nawet, że z dużym 
trudem kwalifikował on teatr jako sztukę, bo w odniesieniu do praktyki 
scenicznej używał tego słowa bardzo rzadko i stosował ją tylko do aktorów. 
W przekonaniu filozofa jest to jedynie pochodna poezji, efemeryczna, 
zmienna i realizująca za każdym razem tylko jedną z możliwych konkre-
tyzacji, zawsze niedoskonałych: w pożyczanych na chwilę ciałach aktorów, 
umownych przestrzeniach i dekoracjach, które stanowią zaledwie tło i są 
konwencjonalnie „niewidoczne”. Jedyną stałą w tym migotliwym i wciąż 
zmiennym istnieniu pozostaje dramat – czyli literatura, tak samo trwała 
jak obraz, rzeźba czy twór architekta. Wtedy jedynie teatr może być sztuką 
absolutną, a jej powiązanie ze zmysłowym konkretem to tylko sztuka 
ornamentacyjna, uszlachetniająca, koniecznie potrzebna, ale jeszcze nie 
sama w sobie i nie sama dla siebie. 

W świadomości Kremera teatr pojawia się na dwa sposoby: po pierw-
sze, jako instytucja pożytku publicznego, którą należy wspierać z poczucia 
obywatelskiej powinności – o czym była już mowa na wstępie i choć trzeba 
o tym pamiętać, to rzecz nie podlega, jak sądzę, dyskusji ani nie wywołuje 
wątpliwości. Istnieje jednak i drugi obszar, raczej inspirowany oglądanymi 
spektaklami niż się do nich bezpośrednio odnoszący: Kremer nie byłby 
sobą, gdyby mimo wszystko nie próbował ustanawiać dla teatru prawideł 
i budować uogólnień. Na ten temat wypowiedział się ledwie kilkakrotnie 
w Listach z Krakowa, przede wszystkim zaś w quasi-recenzji, a w istocie 
szkicu Kilka słów o Schillerze, „Dziewicy Orleańskiej” i jej wystawieniu 
na teatrze krakowskim. Można by się więc pokusić o zbudowanie z tych 
wypowiedzi swoistego Kremerowego „składu zasad teatralnych”, które 
zgadzały się doskonale z jego założeniami odnoszącymi się do dramatu, 
mniej zaś z ówczesną praktyką sceniczną.

Po pierwsze zatem, teatr pozostaje w służbie dramatu – nigdy odwrot-
nie. A skoro tak, to trzeba przyjąć, że im gorsze dramaty, tym gorszy 
teatr, który takie dramaty wystawia. Wiemy dobrze, że w rzeczywistości 
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ta zależność nie jest tak oczywista, a kryteria ocen „dobrego” i „złego” 
dramatu mogą być płynne – czego dowodem choćby wypracowana i sza-
nowana powszechnie w wieku XIX kategoria „sceniczności”, zgodnie 
z którą dramaty Szekspira, nim trafiły do teatru, wymagały koniecznie 
okiełznania, czyli opracowania zgodnego z wymogami współczesnej 
techniki scenicznej, a za najdoskonalej sceniczne (czyli niewymagające 
właściwie żadnej wstępnej obróbki) uznawano wówczas francuskie „sztuki 
dobrze skrojone” Eugene’a Scribe’a, a nie tragedie Sofoklesa. 

Po drugie, z pojęcia „całości” spektaklu Kremer bez żalu wyłącza 
oprawę plastyczną. Ani dekoracje, ani nawet kostiumy nie były wcale 
dla Kremera elementami nieodzownymi, współtworzącymi całość na 
równych prawach z tekstem i aktorami – są przez niego traktowane pod-
rzędnie, by nie powiedzieć: lekceważone. Odwołać się tu trzeba do tekstu 
o Dziewicy Orleańskiej, by się przekonać, że ani przepych inscenizacyjny 
teatrów romantycznych, o którym wiele się w tamtym czasie mówiło 
i pisało, ani stosowane w widowiskach eksperymenty optyczne, które 
podnosiły atrakcyjność spektaklu, nie robiły na nim większego wrażenia. 
Jak już pisałam, Hilary Meciszewski zasłużył się teatrowi krakowskiemu 
jako hojny dyrektor i w 1844 roku zawarł z wybitnym malarzem Carlem 
Gropiusem, pracującym jako dekorator w berlińskim Hoftheater, umowę 
na wykonanie dziesięciu kompletów dekoracji – krakowski teatr zyskał 
w ten sposób nie tylko nowe, ale też znakomicie wykonane scenografie. 

Przedstawienie Dziewicy Orleańskiej zrobiło pod tym względem wiel-
kie wrażenie, o czym nie mógł nie wspomnieć nawet Kremer – miał 
jednak na ten temat zdanie stanowcze: bogata wystawa, widowiskowość 
przedstawienia to zabawka dla infantylnej publiczności, która nie umie 
docenić literatury dramatycznej ani aktorów i potrzebuje dodatkowych 
atrakcji: 

[…] choć dekoracje, stroje nie są furdą w teatrze, toć one dopiero 
są ramkami. Nam o rzecz chodzi; my już nie dziećmi jesteśmy, 
nie łakniem więcej złotych jabłuszek, dawno porzuciliśmy jasełka 
i szopki, ani też więcej nie bawimy się w żołnierze; więc nie zada-
walnia nas sam widok czubiących się rycerzy o papierowych 
wyzierach i płóciennych zbrojach, ani nas już nie przekupią udane 
stare wiarusy Napoleońskie, maszerujące łoskotnie po scenie, 
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jak kiedyś piorunnym pochodem grzmili [!] przez świat, że aż 
odgłos ich kroków skamieniał w historii. Nam, jak powiadam, 
o rzecz chodzi, pragniemy wyboru sztuk i gry dobrej, choćby nie 
mistrzowskiej60.

W tym miejscu pozwolę sobie na retoryczne zdziwienie: jak to moż-
liwe, że znawca sztuki formułuje taką opinię, nie bacząc na fakt, iż Gropius 
był wybitnym dekoratorem, który ukończył studia malarskie i którego 
warsztat nie pozostawiał nic do życzenia? Czyżby oznaczało to, że nie 
dostrzega fachowości, z jaką wykonane są nowe dekoracje? Otóż owszem, 
dostrzega – a nawet o tym pisze, uderzony już na wstępie mocnym efek-
tem wizualnym:

[…] zawitał do nas Gropius, on Gropius, którego panorama 
znane daleko jak świat szeroki i długi, on czarnoksiężnik, co to 
raz postawi was na szczycie jakiejś wieży klasztornej w Palermo, 
co was przeniesie na statek wielorybi wśród lodowców lśniących 
i błyszczących biegunowych mórz, to znów posadzi obok gryzetki 
przy okienku omnibusu paryskiego, albo inną razą stanie z wami 
na ganku szwajcarskiego domu, otoczywszy go cudami wiekuistej 
twierdzy Alpów [!]; a to wszystko tą szczerą, żywą prawdą, że 
się zrazu trudno pochwytać, w głowie się coś kręci, aż nareszcie 
przysiągłbyś, iż rzeczywistość bajką, ale że to, co widzisz, to jedynie 
prawdą. Dopiero przyszedłszy do domu gniewasz się, i słusznie 
się gniewasz, bo któż chętnie dałby tak drwić z siebie61.

Omamienie iluzyjnością scenicznego obrazu, o którym wiadomo 
przecież, że jest sztucznie wywołanym wrażeniem, jest tu tak silne, że sam 
Kremer nie potrafi mu się oprzeć. Ale przecież w zacytowanych słowach 
słychać wyraźnie ironiczny ton, z jakim te „zachwyty” są wypowiadane. 
Wydaje się, że Kremera raziła po prostu służebna funkcja malarstwa 
w teatrze, podrzędność oprawy plastycznej, z tego powodu malarstwa 
teatralnego nie umiał traktować i interpretować jako wyrazu fantazji 

 60 Józef Kremer, Kilka słów o Szyllerze (jak w przyp. 2), s. 433.
 61 Jw., s. 432.
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prawdziwie artystycznej, choć niewątpliwie tak właśnie potraktowałby 
obraz sztalugowy, który wyszedłby spod pędzla tego samego Gropiusa. 
Jest w tym pewna logika: skoro „całość” nie oznacza w jego pojęciu istot-
nej syntezy sztuk, a spektakl tak rozumiany nie przemawia swoistym 
językiem, lecz stanowi prostą sumę różnych dyscyplin artystycznych, 
to malarstwem traktowanym jako element wielotworzywowego dzieła 
zajmować się nie warto, nawet jeśli jest owocem wielkiego talentu.

Kremer jako teatralny bywalec należał więc raczej do kategorii słucha-
czy niż widzów. Jeśli bowiem patrzył, to głównie na aktorów, i to przede 
wszystkim jako egzekutorów dramatu: 

[…] niechaj się artyści dramatyczni nie uwodzą oklaskami, jakimi 
niekiedy ich grę obsypuje publiczność nasza, niechaj nie rozu-
mieją, że te oklaski są krytyką rzetelną, bo nierzadko wcale tylko 
mała cząstka tych oklasków idzie na karb i zasługę artysty drama-
tycznego. Jakoż połowa jedna tych oklasków należy się autorowi 
sztuki, co geniuszem swoim, uczuciem, myślą porywa słucha-
czy i odbija się echem wszechmocnym we wszystkich sercach; te 
oznaki uwielbienia należą się Shakespeare’owi, Wiktorowi Hugo, 
Schillerowi, Fredrze […]. Zostaje tedy druga połowa oklasków, 
ale i te nie należą jeszcze w całości do artysty, bo z nich wielka 
część dana bywa, jak to często się u nas dzieje, ot, z dobrego serca 
i niby na kredyt. Drobna tedy pozostałość tych oklasków należy 
się dopiero artyście dramatycznemu62.

Pod tym względem Kremer – choć kładł na to szczególny nacisk – nie 
różnił się zasadniczo od krytyków teatralnych swojego czasu. Recenzent 
nie ogarniał zwykle refleksją całości spektaklu jako tworu artystycznego – 
jego wyobraźni i świadomości przedstawiali się w pierwszym rzędzie 
aktorzy jako wcielenia (trafne lub chybione) bohaterów dramatu, ich 
wygląd i sposób poruszania się, emitowanie głosu, poprawność dykcyjna, 
dozowanie emocji, siła dramatyczna lub jej brak, sposób prowadzenia 
dialogu czy monologu, umiejętność utrzymania się w roli poza wygła-
szanymi kwestiami (gra niema) itp. Spojrzenie uogólnione kierowało 

 62 Jw., s. 436.



Agnieszka Marszałek426

się zaś na mniej lub bardziej zręczne ustawienie poszczególnych sytuacji 
czy scen, na logikę zdarzeń i sposób ich wiązania w przedstawieniu, na 
stopniowanie napięć – krótko mówiąc: wprawdzie na „całość”, rozumianą 
jednak wybiórczo, bo oglądaną i ocenianą z dramatycznej i aktorskiej 
perspektywy.

Kremer był piewcą pracy, usilnej i systematycznej, niezależnie od tego, 
na jakim by przebiegać miała polu. Zarówno filozof, jak poeta i aktor 
mają własną dziedzinę, w obrębie której rządzą pewne prawa i zasady, 
również i takie, zgodnie z którymi nabywa się wiedzy i umiejętności w tej 
dziedzinie. W związku z tym formułuje Kremer kolejną (w moim wyli-
czeniu czwartą) generalną zasadę: talent i natchnienie – czynniki, których 
ważność bylibyśmy gotowi uznać w pracy aktora za decydującą – Kremer 
zamieniłby raczej na zestaw: talent i praca, ze szczególnym naciskiem 
na pracę. Nie miał zaufania do improwizacji, która pomija właśnie fazę 
pracy przygotowawczej i przez to rzadko prowadzi do powstania dzieła 
skończonego (wyjątek stanowiła, jego zdaniem, Deotyma, która potra-
fiła improwizować prawdziwie artystycznie – ale Deotyma była poetką, 
nie aktorką)63. Wydaje się, że z ogólnej tej zasady nie wyłączał aktorów. 
Przypominał, że jeśli aktor chce się uważać – i być uważany – za artystę, 
winien, podobnie jak rzeźbiarz, kompozytor, malarz czy architekt, „wyra-
biać swoje zdolności pracą, teorią i nauką”64.

Po piąte, teatr, podobnie jak dramat, aspirujący do miana sztuki, nie 
tylko nie powinien odzwierciedlać rzeczywistości w każdym szczególe, 
ale unikać na scenie elementów pospolitych i wulgarnych. Kremer to nie 
tylko estetyk, ale również nieprzejednany i surowy moralista, a ponie-
waż obie te postawy ściśle łączył, zupełnie oczywiste było dla niego, 
co następuje: „[…] jak do teatru nikt nie chodzi, by np. w scenie wiej-
skiej widział wystawione nawozy przed chatą i kałużkę z kaczkami, tak 
też nie pragnie tam widzieć rzeczywistości naśladowanej w rubasznych 
obyczajach, brudnej odzieży, plugawych piosnkach, ułożeniu i gestach 
godnych kordegardy, choćby to wszystko było jak najnaturalniej udawa-
ne”65. Zwolennik naturalizmu (może nawet niejeden realista) zapytałby 

 63 Por. Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 2 (jak w przyp. 23), cz. 1, s. 94–99.
 64 Józef Kremer, Kilka słów o Szyllerze (jak w przyp. 2), s. 437.
 65 Józef Kremer, Listy z Krakowa, t. 1 (jak w przyp. 15), s. 257.
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z miejsca: dlaczego? Byłoby to jednak pytanie niewczesne, zadane przy 
tym z pozycji odmiennej ideowo i estetycznie, więc poprzestać trzeba na 
konstatacji, pamiętając, jak wytrwale Kremer zabiega o oczyszczanie tego, 
co pochodzi z rzeczywistości, z pierwiastków zbędnych, zbyt mocno się 
z nią wiążących, nim stanie się elementem tworu artystycznego.

Czy zatem aktor  – adresat najwyżej cząstki pochwał płynących 
z widowni czy spod piór recenzentów, którego powołaniem jest bezwarun-
kowe wspieranie talentu ciężką i mozolną pracą, a który przy tym pozostaje 
w nierozerwalnej zawisłości od tego, jakim życzy sobie mieć graną przezeń 
postać autor dramatyczny – ma jakiekolwiek prawo do tytułowania siebie 
artystą? Kremer rozwija wątek aktorskiego etosu, wskazując wprawdzie na 
niezbędność i wzniosłość misji teatru i aktora, ale bezwzględnie uwarun-
kowaną wymogami dramatu: „Wszak dramat bez sztuki dramatycznej nie 
dopełniłby przeznaczenia swojego. […] Artysta dramatyczny jest czaro-
dziejskim ogniwem, co łączy świat czysto umysłowy ze światem ziemskim, 
co łączy dwie ostateczności: ducha i materię […]66. A dalej: 

Jak owocem każdej sztuki pięknej jest dzieło jakowe, tak dziełem 
artysty dramatycznego jest stworzenie w świecie zmysłowym tego 
samego pomysłu, który stworzył wieszcz w świecie myśli. Arty-
sta dramatyczny jednoczy osobę swoją ściśle z myślą autora; on 
wskroś całą osobę swoją przejmuje pomysłem jego, wciela go 
w siebie, jego osoba jest tedy jakby naczyniem dla obcej duszy, 
dla duszy tej osoby, którą on przedstawić ma. […] Więc zadaniem 
artysty scenicznego jest właśnie to, by on przestał być sobą, a był 
tym, kim go autor mieć chciał. Kto to zdoła, jest artystą; kto tego 
nie dokaże, nie jest artystą67. 

Ostatnie zdanie tego cytatu brzmi kategorycznie, a towarzyszy mu 
wymóg zachowania przez aktora czystej duszy i serca, które pozosta-
nie „niedotknięte mętami życia”68. Te bezkompromisowe przykazania 
przywodzą na pamięć obecną w naszej tradycji teatralnej ideę „aktora 

 66 Józef Kremer, Kilka słów o Szyllerze (jak w przyp. 2), s. 440.
 67 Jw., s. 441.
 68 Jw., s. 444.
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świętego”, która wyobrażana i realizowana była na różne sposoby, ale z tą 
samą żarliwością, do czasów nam współczesnych. Wyzbycie się siebie, 
ogołocenie i oczyszczenie naczynia własnego ciała i wnętrza na przyjęcie 
ducha, surowa dyscyplina, wytężona praca – wszystko to brzmi znajomo. 
„Reguła zakonu Kremera” jest jednak spisywana z pozycji teoretyka, 
obserwatora, nie zaś człowieka sceny. I pewnie dlatego autor tych słów 
nie idzie w swych wskazaniach dalej, by pokazać, jak je tłumaczyć na 
teatralną codzienność, na detale warsztatu, na sceniczne czytanie roli 
w konkretnych dramatach. Tego niewątpliwie w pismach Kremera bra-
kuje. Nie jestem też pewna, czy – gdyby nie chęć wyrażenia niezgody na 
miałkość sceny krakowskiej – kiedykolwiek by takie słowa wypowiedział. 
Przeczytać je jednak – i zamyślić się nad nimi – warto. 

* * *

Nie sądzę, by udało mi się wyczerpać temat – mam jednak nadzieję, że 
zwróciłam uwagę na sprawy, które decydują o swoistościach drama-
tyczno-teatralnego piśmiennictwa Józefa Kremera. Ten autor jawi mi się 
jako budowniczy zasad, bardzo, czasem wprost uporczywie konsekwentny 
teoretyk, dla którego dramat i teatr były ponad wszystko kwestiami aksjo-
logicznymi. Jego styl nie jest trudny, ale budzi u dzisiejszego czytelnika 
wiele zastrzeżeń: autor jest egzaltowany, nie liczy na domyślność odbiorcy, 
nie proponuje, ale narzuca z niewzruszoną pewnością własny punkt 
widzenia, nie zawsze jasno tłumaczy się z olśnień czy niechęci. Pod-
porządkowuje wszystko jednej tylko linii spojrzenia, co w niektórych 
przypadkach prowadzi go na manowce. Analizować poszczególnych 
utworów ani ról nie potrafi albo nie chce – passusów mówiących o kon-
kretnym aktorze/aktorce w roli, w jego pismach nie znajdujemy (choć 
istnieją świadectwa, że niektórych wysoko cenił69); zaś teksty o dramatach 

 69 W 1867 roku, gdy Wincenty Rapacki, wychowanek teatru krakowskiego, a więc 
Stanisława Koźmiana, występował w Warszawie (prawdopodobnie starając się tam 
o angaż), Kremer nosił się z zamiarem napisania dla „Kłosów” artykułu traktującego 
właśnie o tym artyście. Tekst ostatecznie nie powstał, zachował się jednak list, w którym 
Kremer zwięźle charakteryzuje walory Rapackiego, pisząc: „Rapacki równa się pierwszym 
talentom, a nawet przewyższa niejednego z aktorów, których imię głośne w naszym 
Kraju. W Rapackim łączą się obie owe zalety, które tak rzadko znajdujemy zespolone 
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przybierają postać dwojaką: o takich, które nie mieszczą się w dopuszczal-
nych dla niego granicach prawdziwej sztuki, pisze w liczbie mnogiej, bez 
podawania tytułów czy nazwisk autorów – zupełnie tak, jak gdyby znał 
je wyłącznie ze sceny lub recenzji (całkiem zresztą możliwe, że naprawdę 
tych dramatów nie czytywał). Na liście dramatopisarskich geniuszy nato-
miast umieszcza bardzo nielicznych: Ajschylosa, Sofoklesa, Szekspira, 
Schillera (pozycji Goethego w tym wykazie nie jestem pewna), wreszcie 
Fredrę – bezdyskusyjnie najlepszego polskiego komediopisarza, o któ-
rym pisze jednak niewiele, dlatego pewnie, że uprawiał gatunek w opinii 
krakowskiego estetyka pośledniejszy. A może dlatego, że niewiele miał 
on na temat polskiego dramatu do powiedzenia i przywołaniem Fredry 
(podobnie jak przypisową notką o Franciszku Wężyku) chciał jakoś ten 
ewidentny brak nadrobić. To w zasadzie wszyscy. Za to ich utwory są 
przedmiotem uważnej i sprawiającej mu wiele satysfakcji lektury. Problem 
jednak w tym, że ze sposobem pisania o Edypie, Antygonie, Dziewicy 
Orleańskiej, Fauście czy Damach i huzarach jest u Kremera podobnie jak 
z obejrzanymi przezeń spektaklami: nie analizuje, lecz cytuje, zachwy-
cając się w komentarzu urodą wiersza czy liryzmem dramatycznej sytu-
acji, ale poza tym, iż widzi w nich najtrafniejsze realizacje własnej teorii 
o prawidłach rozwoju sztuk, trudno z tych komentarzy wyczytać coś 
więcej. Dramaty z poszczególnych epok istnieją dla niego w oderwaniu 
od teatralnej praktyki swojego czasu – chwilami miałam nawet wrażenie, 
że celowo rozcina te zagadnienia, by nie zakłócać porządku w wywodzie 
i nie zasiewać w umyśle czytelnika wątpliwości. 

Z drugiej strony przecież Józef Kremer był nieodrodnym dzieckiem 
swojego czasu, zawieszonym pomiędzy klasycyzmem i romantyzmem. 
Funkcjonowanie na pograniczach epok jest niełatwe, wymusza bowiem 
opowiedzenie się po którejś ze stron, a okres przełomu preromantycz-
nego przebiegał, jak wiadomo, bardzo burzliwie. Ważne, że dojrzewając 
w tym właśnie okresie, Kremer nie zaciągnął się w szeregi walczących, 

w jednym i tymże samym artyście dramatycznym. Bo wysoka, prawie genialna zdolność, 
obok wykształcenia i pracy, i studiów sumiennych. Rapacki byłby na swoim miejscu na 
pierwszych scenach europejskich – jest to talent wzbudzający podziwienie, obok sumien-
ności i pracy” (List do Kazimierza Wójcickiego, 8 V 1867 [w:] „Krynica wiadomości” [jak 
w przyp. 5], s. 123).
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ale szukał nici przewodniej, łączącej jednych z drugimi, rozumiejąc, że 
radykalizm postawy można utrzymać jedynie wówczas, gdy dotyczy on 
spraw stojących ponad momentalnymi i lokalnymi sporami. Dlatego 
właśnie niekiedy wypowiadał się i patrzył jak klasyk, innym znów razem 
przemawiał z żarliwością romantyka, bywał wreszcie rzewnym sentymen-
talistą. Można by, oczywiście, dostrzegać w takiej postawie oportunizm, 
ale mimo wszystkich uwag krytycznych, które tu poczyniłam i których 
nie cofam, nie tak o Kremerze myślę. Gdybym miała zrobić mu portret 
symboliczny (nie alegoryczny, bo na taki na pewno by nie przystał), to 
przedstawiłabym go jako uśmiechniętego Syzyfa, który pcha swój głaz 
nie tylko z uporem, ale z niewzruszoną wiarą w to, że cel osiągnie. 

Agnieszka Marszałek
Józef Kremer on Drama and Theatre

Józef Kremer dealt with drama intensively and thoroughly, considering this lit-
erary genre to be the utmost manifestation of human creativity and the noblest 
kind of art, whereas theatre and its performance practice – old and new – as well 
as issues related to the actor, lay almost entirely outside the scope of his interest. 
The few instances of his interest in theatre were the result of his concern for the 
Cracow scene as an institution, and the present paper mentions such activities 
on his part. The article is based on Kremer’s lectures in aesthetics entitled Letters 
from Cracow, his private correspondence and his other aesthetic writings, in 
which he deals with issues related to drama and theatre. 

As a philosopher, axiologist, he analysed drama mainly from the ethical, and 
more precisely, religious perspective. He firmly believed in the steady, one-way 
(i.e. perpendicular) development of dramatic poetry, just like of other areas 
of man’s creative activity, whose evolution in time he perceived as a process 
of gradual perfecting which ended together with the Shakespearean era. Both 
the eighteenth and nineteenth centuries were for him a period of decline in dra-
matic poetry, while he considered the theatre of that time to be a manifestation 
of regress in the process of ennobling and perfecting drama as an expression 
of art of the highest degree.

Józef Kremer, a lecturer at the university in Cracow, had written a series 
of 30 lessons in aesthetics, in which drama played a considerable part. They were 
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published as Letters from Cracow (in three volumes, in the 1840s and 1850s) 
and encompassed the history of aesthetics, including, what is most pertinent 
for the present study, drama and in a few cases also its performance, covering 
a broad territorial and chronological span, starting from the Far East (drama 
and theatre of India and China), to Greek antiquity, to the European dramatic 
poetry of the beginning of the seventeenth century. In principle, the study was 
supposed to be synthetic, yet it can be clearly seen which areas the author pre-
ferred, having known them first-hand from reading and personal experience as 
a theatre goer, and which (the drama and theatre of the East) he discussed on 
the basis of descriptions and studies by other authors.

It seems particularly important to emphasise that Kremer’s ideas presented 
in the paper were pioneering on Polish ground. He was the author of the first 
Polish comprehensive treatment of aesthetics, and one of his basic goals was to 
find links between the two intertwining currents in European aesthetics: the 
Classical and the Romantic one. He lived in an epoch when discussions between 
the proponents of each of these currents were very intensive, but he tried not so 
much to resolve the problem unequivocally, but rather to find a field where both 
of them could be reconciled and be interpreted as two indispensable elements 
of a consistent development of art, in perpendicular direction.


	Pusta strona
	Pusta strona
	Pusta strona
	Pusta strona
	Pusta strona
	Pusta strona
	Pusta strona



