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BUNT PRZECIWKO SZAREJ PONUROSCI 

Podejmując próbę wskrzeszenia na scen!e dzieła Frank~ 
Wedekinda zdawal'śmy sobie sprawę z duzego ryzyka. Byc 
może bowi~m że z:1ajdą si(i wśród naszej publiczności tacy 
widzowie któ~zy zarzucać nam będą wyciągnięcie z lamusa 
niemodn~j już starzyzny - i tacy, dla których „Demon 
ziemi" okaże się zbyt szokującą, bo nieznaną formą teatral
ną. Tak jednak często bywa z protago~ista.mi _nowych_ kie
runków artystycznych: ich następcy op1eraJą się na pierw
szym dokonanym przełomie, utrwalają go i rozwijają "". naj.~ 
pełniejszym wymiarze, tworząc określoi:ą epo~ę . w . h1~tom 
danej sztuki, - ale ich inspiratorzy, owi odwazm pwmerzy 
pozostaj ą w cieniu. 

Tak właśnie określić można pozycję Niemca Franka We
dekinda (1864-1918) w historii dramatu i teatru. Zaróv,·no 
on, jal~ i Szwed August Strindberg, weszli do teatru, jak~ 
twórcv z':luritowani przeciwko ponuremu, męczącemu w sweJ 
końcowej fazie - naturalizmowi. Stworzyli bazę dla teatru 
ekspresjonistycznego lat 1910-1925 . U Wed~kinda _szcze
gólnie silnym motorem tego buntu była ch~c pr~ec1w ta
wienia się mglistemu i aż upiornemu symbolizmowi Ibsena. 
Młody niemiecki aktor i dramaturg - razem z grupą ów
czesnych awangardzistów - postanowił usunąć ze sc~n~ 
męczące swą drobiazgowością analizy po~zczególnych ~rgmen 
psychiki Judzkiej i ponurą dosłowność ich u~azywama. Na
turalistyczny dramat i teatr zaczął w ostatnich latach XIX 
wieku ulegać wypaczeniom, które wprowadzały na scen<;> 
elementv coraz m niej artystyczne. Wielcy aktorzy doszli 
wprawdzie wtedy do perfekcji w umi~jętności dh~gotrwałe~o 
konania w drgawkach, we wstrząsaJąco prawdziwy sposob 
szlochali z rozpaczy i syczeli z nienawiści - ale prawdziwa 
sztuka zaczynała się gubić w tym całym arsenale natura
listycznych środków. 
Reprezentacyjną sceną tego naturalistycznego kićrunku 

w Niemczech była „FREIE BUHNE" („Wolna scena"). za
łożona w 1889 r. przez dyrektora berlińskiego Deutsches 
Theater - Ottona Brahma. „Freie Bi.ihne" legitymowała 
się takim oto oświadczeniem: 
( ... ) „Opowiadając się za naturalizmem pragniemy odbyć 
wespół z nim spory szmat drogi, nie zdziwi nas jednak, 
jeśli w pewnym trudnym dziś do przewidzenia momencie 
wędrówki staniemy nagle przed zakrętem i otworzą się 
przed nami nowe i niespodziewane perspektywy życia 
i sztuki". 
Na tej właśnie scenie w 1889 r. po raz pierwszy ukazały 

się „UPIORY" Ibsena. Pod koniec XIX stulecia jednak 

zwolennicy nowych, świeżych form teatralnych uznali „Freie 
Bi.ihne" za martwy przeżytek. Jednym z nich był Martin 
Ziekel, z zawodu germanista, związany bliskimi kontaktami 
ze światem aktorskim. W porozumieniu z kilkoma zapalo
nymi aktorami - (między innymi ze słynnym później eks
presjonistą Maxem Reinhardtem) - wystawia w 1889 r. 
w Berlinie poetycką inscenizację .. Pelleasa i Melisandy" 
Maeterlincka, szukając odrodzenia teatru w nowej , neoro
mantycznej atmosferze. Jesienią następnego roku Zickel 
dysponuje już własnym zespołem. nazwanym od hasła ów
czesnej moderny malar~ kiej „Sezessionsbi.ihne". Obok innych 
:ztuk znajduje się w 1889 r. w repertuarze tego teatru 
.. Spiewak nadworny" Franka Wedekinda. (W tym samym 
roku Ibsen pisze swoją ostatnią sztukę ... ). 

ów nienajlepszy aktor, ale fascyn ujący r ecy ta tor estra
dowy miał iuż wtedy za sobą ciekawy i szokujący dorobek 
dramaturgiczny: ,.Świat młodości" (,.Die Junge Welt" -
1890), „Przebudzenie się wiosny" („Fri.ihlings Erwachen" -
1891), „Demon ziemi" - (..Erdgeist" - 1895). Usiłował 
w nich rozerwać ciasne więzy naturalistycznego realizmu, 
stosujac krańcowo różne środki wyrazu - od okrutnej 
brutalności i upiornego koszmaru nż do poetyckiej liryki 
i wyolbrzymionych, jaskra'Arie karykaturalnych sytuacji. 
Dominowała w tym wszystkim obsesyjna myśl o walce płci, 
w której Wedekind upatrywał jeden z podstawowych mo
torów życia. 

Na rok przed wyjściem na berlińską „Sezessionsbtihne" 
jego „Śpiewaka nadwornego" odbyły się w Lipsku i w Mo
nachium (28. X . 1898 r.) premiery „Demona ziemi"', które 
wobec rozgłosu poczynań berlińskiej awangardy, przechodzą 
raczej bez echa. · 

Pierwsza próba teatru neoromantycznego, podjęta przez 
Zickela, ponosi pod dwóch latach klęskę z powodu braku 
dostatecznych środków finansowych. W gmachu „Sezessions
btihne" powstaje scenka „Ueberbrettl", założona przez in
nego nowatora monachijskiego, Ernsta von Wolzogen. Była 
to właściwie estrada, wzorowana na ówczesnym kabarecie 
francuskim, który zmuszał widza do bezpośredniego kon
taktu z aktorem. Osiągnno to drogą żartobliwej gawędy 
błyskotl iwego konferansjera (sam Wolzogen), improwizo
wanymi występami aktorów, m alarzy i muzyków, a wszy
stko razem nasycano doraźną aktualnością wydarzeń i po
lemik artystycznych. Wkrótce okazało się jednak, że rzecz 
wymaga więhzej ilości odpowiednich do tego stylu ar
t ystów, a sam Wolzogen nie był w stanie podtrzymać całego 
przedsięwzięcia. 

Początek przecież został zrobiony. 



w Monachium organizuje się grupa artystyczna pod nazwą 
Jeden as tu Katów'', w której obok trzech Francuzów 

~nalazł się pełen drapieżnej , nowatorskiej pasji Frank W~
dekind. - „On na jbardziej przyczynił się ?o stwarzama 
owego niekiedy prawie diabolicznego nastroJU, unoszącego 
się w pewne wieczory nad najzwyklejszą artystyczną estra
dą" - (Josef Rilderer). 

Grupa „Jedenastu Katów" obok kabaretowo-estradow~go 
stylu podejmowała również próby dramatyczne, wystawia
jąc m.in. pierwszy akt „Demo~a ziemi". . . . . 

Nowy ożywczy prąd ogarmał coraz szerzeJ ruemiecki 
świat t~atralny. W Berlinie w 1900 r. powstaje nowa scen~ 
pod nazwą „Schall und Rauch" - ( „Brzęk i Dym"), na któreJ 
czele stanęli Zickel oraz dwaj aktorzy z Deutsches Theater 
Ottona Brahma: Max Reinhardt i Friedrich Kayssler .. Sc e-: 
na ta miała się stać progiem sławy, ~aJą~eJ 
trwałe miejsce w historii teatru wielkie
mu MAXOWI REINHARDTOWI. 

„Brzęk i Dym" pastwił się nie~iłosiern_ie i:iad sza.roś~ią 
naturalistycznej sztuki, ukazując Ją w ZJadhwych i n~e
zwykle dowcipnych parodiach. Dochodził tu ?o głosu wybit
ny reżyserski i inscenizacyjny talent Re~nhardt~, któr~ 
ostatecznie zrywa teraz z teatrem Brahma i nadaJe nowe] 
scenie charakter stałej placówki. Pozyskał paru świetnych 
aktorów i mając za sobą próby inscenizacji utworów poety 
Rilkego oraz „Margrabiego Keitha" ~edekind~, odważa się 
na wystawienie fascynujących, przedziwnych Jednoaktówek 
Strindberga; jedną z nich była „Silniejsza" - (znana pol
skim telewidzom z ubiegłorocznej realizacji Teatru TV). 
Olśniewający sukces osiągnęła w niej nieznana dotąd, re
welacyjna aktorka, drobna, delikatna Gertrud Eysoldt. 

Pod koniec 1902 r . teatrzyk „Schall und Rauch" przy
biera nazwę „Kleines Theater" i decyduje się na wysta
wienie sztuki, która miała zapewnić wielkie zwycięstwo 
nieznanemu dotąd szerszemu ogółowi - Frankowi Wede
kindowi: w grudniu 1902 r. wystawiono „DEMO
N A ZIEM l"(w reżyserii Richarda Vallentina). 

Przedstawienie poprzedzał prolog, w którym sam Wede
kind, jako pogromca zwierząt rzucał wyzwanie Ibsenowi 
i wszystkim cierpiętniczym naturalistom. 
Rolę L u 1 u grała niezwykle Gertrud Eysoldt. Obdarzyła 

ją wszystkimi barwami kobiecej zmienności i demonicznej 
siły. Młodsza (i dominująca na sali) część publiczności sza
lała z zachwytu. Friedrich Kayssler napisał do Wedekinda: 
- „Czy Pan wie, czego Pan dziś dokonał? Zdławił Pan 
naturalistyczną bestię prawdopodobieństwa i wniósł na scenę 
żywioł gry. Niech nam Pan długo żyje!" 

Był to prawdziwy tryumf nowego teatru , z którego od
krywczości czerpali potem - czasem nawet bezwiednie 
twórcy ekspresjonistycznych scen całej Europy. 

Rzecz jasna, że zwolennicy tradycyjnej harmonii przed
stawienia, jednolitego tonu srąutnego naturalizmu, odczuli 
spektakl „Demona ziemi", jako bluźnierstwo przeciwko 
prawdziwej sztuce. Wyrazem takiego oburzenia jest opinia 
jednego z ówczesnych krytyków teatralnych, Rudolfa Krau
ssa. Oto jej fragmenty (tłum. Stefan Heine): 

( ... ) „Pisarz -· w momencie najpoważniejszym toczącej się 
akcji - zaczyna nagle stroić dziwne grymasy, jakby żar
tował z siebie, jak i publiczności. Podobne zestawienia 
elementów tragizmu i komizmu znajdziemy nawet u Szek
spira, ale tam nie są one nigdy tak skłębionym i trudnym 
do rozwiązania węzłem, jak u Wedekinda. I można by 
na_" '.et wybaczyć pisarzowi, że nie uznaje żadnej świę
to5c1, gdyby przynajmniej' swoje tworzywo uważał za 
świętość. 

Wedeki?d jednak znajduje szatańską radość w wypro
wadzamu z równowagi publiczności przez stworzenie ja
skrawych sprzeczności. denerwujących dysonansów i ka
rykaturalnej deformacji rzeczywistości. Środki takie uznać 
można - częściowo - za formę ukrycia osobistych przeżyć 
pod maską groteski. 

(.„) Wraz z pełnym rozdwojeniem istoty twórczej autora 
„Der:-iona zi_emi" idą u niego - ręka w rękę - pomie
sza.me . s~y.low artystyczn1ch i ró:i:norodności formalnej. 
N~JczęscieJ grywane : „śpiewak nadworny" i „Demon zie
~1" ~ą stos1:1nkowo najbardziej jednolite i najbardziej sce
mczme napisane. 

(„.) . Kobieta, _jako uci:leśn ien ie zwykłej rozkoszy zmysło
we_J . - kobieta, stoJąca poza zasięgiem jakichkolwiek 
POJęc mo_ralnych -:- oto wedekindowski „Demon ziemi" 
w !?o~tac1 f.ascynuJącej, lecz zimnej uwodzicielki, która 

. wł~sme .swoim ~ompletnym brakiem namiętności zmysło
WeJ . pociąga m~zczyzn - kandydatów na późniejsze cał-
kowi te przez mą opanowane i zniszczone ofiary. ' 
Z t~go ma~eriału jednak autor mógł zrobić co najwyżej 
tra1pkom:d1ę - (Wedekintj miał też niewątpliwie tylko 
taki zamiar - przyp, tłm:n.) - nigdy zaś tragedię w peł
nym tego słowa znaqemu._ Gdy bowiem w wielu naj
lepszy_ch scena~h . drama tu udaje się autorowi skoncen
trowac w pełm uwagę widza - rozbija ją natychmiast 



nieoczekiwanymi passusami dialogu, c!rastyczności<l:m i sy
tuacji. wywołującymi niezamierzoną _wesoł?ść _(za:n1e~zon_ą 
właśnie - przyp. tłum.) i rozrywaJącyxm mem1łos~ern~e 
cały nastrój . W ten sposób ujęta całość przedstawia s_1ę 
raczej, jako zbiór pomysłowych i dowcipny~h szczeg?
łów, niż jako organiczne, pełne dzieło sztuk1. Jednak~e 
trzy pierwsze akty „Demona" skompo_nowane zos~~ł~ na?
równomierniej i najbardziej starannie , czym rozmą s11. 
znacznie od wszystkiego, co Wedekind póżniej dla sceny 
napisał. Lecz autor w czwartym a_kcie „Demox:ia" z~cho
wuje się, jak szalo ny - nagle bowiem w kulmmacyJnych 
scenach dramatu zjawiają się znowu sytuacje groteskowe. 
godne paryskiej burleski". 
Trudno się dziwić dr. Kraussowi. „Demon ziemi" zbyt 

jawnie kpił sobie z psychologicznych niuansów sztuki na
t uralis tycznej i sięgnął do szokującego chwytu karykatu
ralnego wyolbrzymienia rzeczywistości. Splata się tu owa 
drapieżna karykatura z obsesją seksualną Wedekinda, tak 
zresztą charakterystyczną dla secesyj nej sztuki przełomu 
XIX i XX wieku. Zarówno modernistyczna poezj a . jak 
i malarstwo tego okresu nasycone są demoniczną siłą płci. 
Blade twarze kobiet o purpurowych wargach i fascynują
cych oczach, tonące w zwojach ciemnych włosów. niesa
mowicie giętkie i drażniące linie ciała - to specyficzne 
cechy kobiet ówczesnego malarstwa. Ujarzmieni ich uro
kiem mężczyźni, trawieni gorączką żądzy, padają jej ofiarą. 

Zachodzi jednak pytanie, czy dzisiejszy widz, znający' ową 
epokę gruntowniej, niż żyjący wówczas Wedekind, bo pa
trzący na nią z perspektywy czasu i większej wiedzy spo
łecznej, - czy ten dzisiejszy widz dostrzeże w „Demonie 
ziemi" tylko protest przeciwko Ibsenowi i obsesję seksu
alną? 

Jest chyba w tej sztuce coś więcej. Wedekind nie ucieka 
się przecież do świata fantazji, ale czerpie pomysły z au
tentycznej rzeczywistości. Oczywiście - w sposób zamie
rzony zagęszcza splot wydarzeń prawie do granic absurdu. 
żongluje ludźmi, faktami i sytuacjami z pasją buntowni
czego karykaturzysty. Jednakże przekradła się do jego tra
gikomedii duża doza prawdy o jego epoce. Odrzućmy na 
chwilę narzucony tytułem sztuki „demonizm" Lulu. Cóż 
będzie wtedy motorem jej losu? Jej krokami w nędzarskich 
zaułkach kieruje obrzydliwy opiekun, pseudo-ojciec, który 
w ślicznej dziewczynie upatruje możliwość łatwych zysków. 
On pierwszy nadaje tor jej życiu, podsuwając jej urodę by
walcom nocnych Jokali. Przynęta chwyciła. Odtąd material
ny byt Lulu i jej patrona jest zabezpieczony. Ale też odtąd 
Lulu nie spotyka się już z niczym więcej, jak z tylko fi-

zycznym pożądaniem jej coraz bardziej olśniewającej urody 
przez znudzonych własnym bogactwem mężczyzn. Jest przed
miotem handlu, zastawu , wymiany i ta uświadomiona praw
da o sobie samej każe jej wyzbyć się stopniowo wszelkich 
cieplejszych uczuć - czy też je zataić? Jej zimna, niespożyta 
.. demoniczna'' siła - to najpierw samoobrona, a potem od
wet za to, co ją od życia spotyka. Szef koncernu prasowego, 
potem zwyrodniały boga ty starzec, neurasteniczny, aż hi
steryczny malarz, właściciel olbrzymiej fortuny książę -
oto uka zani przez Wedekinda kolejni posiadacze pięknej 
Lulu, a właściwie posiadacze jej pięknego ciała. Niczego 
innego bowiem nie zobowiązuje się im ofiarować. I każdego 
z nich zadręcza odebraniem prawa wyłączności , każdego 
z nich zdradza. Jest okrutna. zwycięska, a przecież przez 
całe życie pozostaje ofiarą. Nawet wtedy, gdy zabija głów
nego dyrygenta swych losów, - Dra Schona. 
Całe szczęście . że Wedekind nie napisał na ten temat po

nurego dram atu. Byłby to w· rezultacie kiczowaty melodra
mat o kobiecie upadłej, rzecz nie do strawienia zarówno 
w roku 1900. jak i dziś. Natomiast ujęcie tego tematu 
w formie nieskrępowanej żadną tradycyjną konwencją tra
gikomedii pozwoliło mu na rozpętanie na scenie istnego 
żywiołu ludzkich namiętności. Mieszają się one w jednym 
tyglu dramatycznych dialogów, farsowych sytuacji i gro
teskowej karykatury konfliktów. 

Zarówno ta ciekawa próba zbuntowanej przeciw szarzyź
nie dramaturgii, jak i tkwiący w „Demonie ziemi" drapieżny 
atak na określone środowisko społeczne, wydają się godne 
konfrontacji z dzisiejszym widzem. Warto sobie przecież 
czasem uzmysłowić , że wiele z tego, co wydaje się nam 
we współczesnym dramacie i teatrze absolutnie nowe, zo
stało zapoczątkowane przed przeszło pół wiekiem przez 
Strindberga i Wedekinda. 

W 1904 r. pisze Wedekind drugą część Demona ziemi" 
i nadaje jej tytuł „Szkatułka Pandory•;' (,,Die Btichse 
d_er Pandora"), wyraźnie już nawiązując do symbolu pra-ko
b1ety, postaci z greckiej mitologii. *) Bohaterką sztuki jest 
ta sama Lulu, posępnie kończąca swój żywot. Berło de
m.~>n~ przejm1:1je _tu jednak Hrabina Geschwitz, jej lesbijska 
m1łosruca (pOJawiająca się w IV akcie ,,Demona ziemi"). 

Oprócz wymienionych na wstępie pierwszych sztuk, do
chodzą potem następne: „Taniec śmierci" (1906), „Muzyka" 

') patr:r: „Mit o Pandorze". 
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Rzecz dzieje się w jednym .z wielkich 

miast w Niemczech - w latach 1898-1900. 
(Przer.wa po i po III akcie) 
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(1907), „Zam ek w Wetterstein" (1910) . aż wreszcie ki lka 
ostatnich, które obracają się w koszmarnym świecie sek
sualnych uro j eń ; są to „Karl Hetm ann" (1908), „Simson 
czyli Wst yd i zazdrość" (1914) i „Herakles" (1917). 

Niewątpliwie naj lepszą konstrukcją dramaturgi czną i naj
większe walory sceniczne mają „Śpiewak nadworny" i „De
mon ziemi". J ednym z głównych a tutów teatralnych tej 
ostatniej sztuki jes t ogromna swoboda. jaką autor pozo
stawia reżyserowi i aktorom. Realizatorzy przedstawienia 
„Demona ziemi" mają olbrzymie pole do popisu , mogąc 
używać niezwykle kontrastowych środków wyrazu. Zaska
kiwanie kontrastem i s tosowanie ostrych, szokujących form 
- to przecież jeden '!. podstawowych elem entów teatru 
ekspresjonistycznego. żaden inny okres histor ii teatru nie 
ujawnił przed ludźmi sceny tylu olśniewających odkryć. jak 
właśnie teatr ekspresjonistyczny. J ego początków należy 
szukać w modernistycznej awangardzie z przełomu X IX 
i XX wieku . 

k. k. c. 

MIT O PANDORZE 
(Fragm ent z. „Mitologii " J a na P arandows kiego)• 

(„.) Inne podania głosiły , że człowiek jes t tworem jednego 
z tytanów - P ro me te u s z a. Ulepił go z gliny pomiesza
nej ze łzami. D1,1szę zaś dał mu z ognia niebieskiego, którego 
parę iskier ukradł z rydwanu słońca . Niedaleko miasta 
Panopeus pokazywano chatę z cegieł, gdzie Prometeusz 
ongi dokonywał swej pracy. Dokoła leżały odłamki glinia
stej ziemi, a szedł z nich zapach jakby ciała ludzkiego. Były 
to bowiem resztki niezużytego materiału. Dziś jeszcze czer
wona ziemia beocka przypomina baśń o stworzeniu rodu 
ludzkiego. 
Człowiek Prometeusza był słaby i nagi. Palce miał za

kończone zbyt kruchymi paznokciami, by mu były obroną 
przed pazurami dzikich zwierząt. Jedynie jego postać, nie
podobna do otaczających stworzeń, była widocznym obrazem 
bogów. Brakowało mu tylko ich siły. Niby mdłe zjawy senne 
błądzili ludzie, bezradni wobec potęg przyrody , której nie 
r ozumieli. Wszystkie ich czyny były nieświadome i bezładne. 
Widząc to Prometeusz ponownie zakradł się do wielkiego 
.spichlerza ognia w niebiesiech i przyniósł na ziemię pierwsze 
'!arzewie. W siedzibach ludzkich zapłonęły jasne ogniska 

') J an Parandowski - „Mito logia" . wyd. CZYTELNIK 1950. s tr. 45. 
J A D W I G A M R O Z O W S K A-T O E P L I T Z 

W ROL I LUl.U („D E MON Z I E MI" - W KRAKOWIE, 1910). 



ogrzewając mieszkańców i płosząc drapieżne bestie. Mądry 
tytan uczył ludzi umiejętnego używania ognia, sztuk i rze
miosł. 

Nie podobało się to Dzeusowi. Mając w pamięci niedawną 
walkę z gigantami. obawiał się wszystkiego, co pochodzi 
z ziemi. Kazał tedy Hefajstosowi, z bogów najbieglej szemu 
we wszelkich kunsztach. stworzyć kobietę cudnej urody, na 
wzór bogiń nieśmiertelnvch. Gdy misterne to d zieło już było 
gotowe, Atena naucz~·ła pierwszą niewiastę pięknych robót 
kobiecych; Afrodyta otoczyła jej oblicze wdziękiem i w oczy 
wlała urok uwodzicielski; Hermes dał jej skryty i pochleb-:_ 
czy charakter wraz z darem kuszącej wymowy; w końcu 
ubrano ją w złoto i uwieńczono kwiatami. I nazwano ją 
Pa n d or a, albowiem była ona darem dla ludzi od wszyst
kie!; ?ogó":' i każdy z bogów obdarzvł ją jakąś szczególną 
własciwością. W posagu otrzymała glinianą beczkę szczelnie 
zamkniętą . której zawartości nikt nie znał. 

Tak wyposażoną Pandore zaprowadził Herme . posłaniec 
bogów, na ziemie i zostawił ja przed chatą Prometeusza. 
Mą~ry t~-~an wyszedł przed dom przyjrzeć się pięknej nie
zn.aJomei 1 od ra_zu_ ~wietrzył jaki3 podstep. Nie przyjął jej 
więc , ale odprawił 1 rnnym doradzał tak samo postąpić. Lecz 
Promete'usz miał brata. nie bardzo rozumnego . imieniem 
Epimet~usz, co się wykłada : „wstecz myślący". Ten nie 
tylko me ':"'ygnał Pandor~, lecz natychmiast się z nią ożenił . 
Pai:d_o~a ciek'3:wa. była zaJrzeć do onej beczki, którą bogowie 
dah Je.i we wianie. Ale przyszed ł Prometeusz odwiódł brata 
na stronę i przestrzegał: „Niemądry Epimeteu'szu - rzekł -
zrobiłeś już jedno głupstwo. żeś tę niewiastę, na zło chyba 
stv:orz_oi:ą prz~z bogów. nrzyjął do domu. Nie czyń przy
n~JmmeJ dr~giego głupstwa i nie otwieraj beczki ani żonie 
~re poz.wal~.~· bo _tak mi się zdaje. że w niej jakieś wielkie 
heh~ sie_dz1 . Epimeteusz przyrzekł, że się nad tym zasta
no":'i. Miał zwyczaj myśleć bardzo długo i powoli tak że 
zamm _zdążył rozważyć słowa brata. szybkomówna Pandora 
n~kłomła . go do otwarcia beczki. I oczywiście stało się 
meszczę~c1e. Led:v-ro pod.niesiono wieko, w •leciały na świat 
":'szystk1~ smutki, troski, nędze i choroby i jak kruki ob
siadły biedną ludzkość. 

LEON SCHILLER O TEATRZE 
,:NIERZECZYWISTEJ" RZECZYWISTOŚCI 

Leon ?chiller_. najwybitniejsza indywidualność polskiego 
teatr1:1 , . Jest m.111. autorem niezwykle cennej dla historii 
polskie) scen:r . pracy pt. „Teatr ogromny''. J est to zbiór 
iego_ wsp?mmeń, rozważań i fascynujących ko!"lcepcji in
~ceiuzacyJnych., wydany już po jego śm ierci (1954) stara -

niem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w 1961 r. 
Opisując życie warszawskich scen u progu lat dwudziestych 
przytacza Schiller j edną ze swych dyskusji z wybitnym 
wówczas aktorem i reżyserem, Ryszardem Bolesławskim. 
Rzecz dotyczy teatru antyrealistycznego, teatru, w którym 
autor sztuki i reżyser przedstawienia usiłują ukazać „nie
rzeczywistą" rzeczywistość. Oto wypowiedź Leona Schillera: 

( ... ) Pomówmy o takich sztukach, w których dramatis per
sonae są ludźmi z krwi i kości i psychologia tych postaci 
nie pozostawia nic do życzenia z punktu widzenia nauko
wego oraz specyficznej, na ogół dość trafnej intuicji du
szoznawczej aktorów. Jednak coś tu się dzieje nie tak, 
jak w życiu „normalnym" dziać się zwykło. W tym życiu, 
co nam za model służy i jest skarbnicą naszych obserwacji 
i doświadczeń. Albo wypadki tragiczne i komiczne, za
zwyczaj w życiu „normalnym" rozrzucone, oddzielone od 
siebie długimi interwałami czasu, często ukryte za faktami 
nic nie mówiącymi, albo te wypadki przedstawione są 
w utworze scenicznym w takim zagęszczeniu, występują 
na plan pierwszy z taką wypukłością i taką dynamiką, 
:że ofiary ich czy sprawcy, że najnormalniejsi pod słońcem 
ludzie sprawiają wrażenie ciężko chorych nerwowo lub 
umysłowo; albo też bywa tak, że tło, na którym ci nor
malni ludzie działają, ukazane zostało w pewnej defor
macji , że na akcję pada jakieś dziwne światło, raz posępne, 
raz jaskrawe - i wtedy ci zwykli ludzie są niezwykli, 
przesadnie smutni lub groteskowo radośni. Zdarza się 
także, że wszystko dzieje się jak w życiu, szaro, nieryt
micznie i niemelodyjnie, w tempie dość rozlazłym, bez 
mił:r~h dla ucha kadencji zakończających sceny i akty -
ale wyczuwa się prąd jakiejś ideologii przebiegający przez 
sztukę; ktoś za tych ludzi mówi ich językiem, ktoś jakieś 
morały widowni prawi przez usta osób dramatu, ktoś naj
wyraźniej widownię prowokuje do dyskusji lub do gor
szych rzeczy jeszcze. Ktoś - innymi słowy - a ut or, 
twórca, „właściciel" swojego stylu. Czyż można prawa 
jego lekceważyć? Weźmy na przykład takiego Strindberga 
lub Wedekinda, którzy treść bezwzględnie naturalistyczną 
w wymyślnych konstrukcjach stylistycznych zamykają 
i jeszcze akcentują wszystkie właściwości struktury dra
matycznej i kaźą akcentować - czy wolno aktorowi i re
żyserowi w imię „prawdy", powiedzmy raczej w imię na
~ur:iłizmu, ostre kanty budowy literackiej zaokrąglać, 
sm1ałe kontrasty i dysonanse, podyktowane względami 
kompozycyjnymi (a te z pewnością nie kłócą się z planem 
treści i założeniami ideowymi utworu), łagodzić i upraw
-dopodobniać? 



z A KŁADY 

wróć się do ZURiT-u, jeśli chcesz słyszeć 
lub widzieć: 

U SŁUG lubionych aktorów 

R ADIOTECHNICZNYCH 

ozrywkowe programy 

1 

T 
nłormacje o najaktualniejszych 
wydarzeniach 

El EW I Z Y J N C H 

eatralne przedstawienia ciekawe 
transmisje 

Wybitnych ludzi 

Orkiestry całego świata 

P opularnych piosenkarzy 

olimpiadę w To kio 

L iterackie dzieła w najlepszej interpretacji 

U niwersyieckie wykłady Wszechnicy 
Radiowej i Telewizyjnej. 



W sklepach ZURiT-u czekają na Ciebie l'.>dbiornilki radiowe 
i telewizyjne, magnetofony oraz częśQi do odbioriników. 

W punkitach 1Ush.igowych ZURiT-u czeka na Ciebie fachowy 
.personel, lkitóry pomoże Ci •we wszystikch kłopotach 
ziwiązanych rz: zainstalowaniem i naa>rawą sprzętu 

radiOWo-.telew.ii:zyjnego. 

Adresy placówek ZURiT 
na terenie województwa opolskiego 

SORT - Biała Prudn., 1-go Maja 
Salon - Brzeg, Rynek 31 
SOR - Brzeg, Pdastowska 1 

tel. 211:!5 sprzed., napr. 
12-23 sprzed„ napr. 
15-88 naprawa 

SORT - Głogówek, Rynek 36 
SORT - Głubczyce, Sobieskiego 27 
Salon - Głuchołazy, Kościuszki 28 
SORT - Gorzów SI, Wojska Pol. ł 
SORT - Grodków, Slenldewicza 13 
SORT - Kędzierzyn, Chrobrego a 
Salon - Kluczbork, Mickiewdcza 23 
SORT - KluC2lbork. Sw!erczewskiego 5 
SORT - Ko:Ue, 22-go Upca 5 
SORT - Krapkowice, Opolska 25 
SORT - Krapkowice, Opolska 7 
SORT - Lew<in Brzeski, Rynek 36 
'Salon - Namysłów, Obr. Pokoju 1 
SORT - Niemodlin, Zawadzkiego 22 
SORT - Niemodlin, zawadz.klego 36 
Salon - Nysa, Rynek 10 
SORT - Nysa, K<rzywoustego 18/20 
Salon - Olesno, Czerwonej ArmH 5 
SalonT - Opole, Rynek IO 
SalonR - Opole, Rynek 10 

Opole, Ozimska 3 
SOT - Opole, Mondrzyka li 
SORT - Opole, Ozimska 53 
SOT - Opole, Wandy 1 
SOR - Opole, Kośnego 22 
SORT - Ozimek, Opolska 2 
SORT - Paczków, Rynek 39 
Salon - Prudnik, Boj. o Woln. i Dem. 1 
SORT - Racibórz, Długa 4 
SOR - Racibórz, Plac Wolności 12 
SORT - Strzelce Op„ Plae Wolności 5 
SORT - Strzelce Op„ Zeromskiego 5 
SORT - Ujazd śląs„ Świerczewskiego 6 
SORT - Wołczyn, Powstańców SI. 16 
SORT - Zawadzkie, Opolska 25 
Pogotowie Telewiizyjne - Opole 
Pogotowie Radiowe - Opole 
Pogotowie Telewizyjne - Racibórz 
Brygada Anten - Opole 
Brygada Anten - Racibórz 
Brygada Anten - Brzeg 

289 sprzed., naprawa 
380 sprzed., naprawa 
460 SP'rzed., naiprawa 
55 sprzed., naprawa 

215 sprzed., naprawa 
22 sprzed., naprawa 

767 spr.zedaż 

549 naprawa 
266 sprzed., naprawa 
211 sprzed., naprawa 
182 naprawa 
43 sprzed., naprawa 

459 sprzed., naprawa 
244 naprawa 
465 sprzedaż 
688 sprzedaż 
820 naprawa 
342 sprzed., naprawa 
665 sprzed., Bryg. Ant. 

47-20 sprzedaż 
44-15 sprzed. części 

770 naprawa 
47-77 naprawa 
33-60 naprawa 
27-77 naprawa 

sprzed„ naprawa 
170 sprzed„ naprawa 
350 sprzed„ naprawa 

22-08 sprzed„ naprawa 
25-30 naprawa 

314 sprzedaż 

495 naprawa 
sprzect ., naprawa 

97 sprzed„ naprawa 
sprzed„ naprawa 

tel. 770 
27-77 
22-08 

665 
22-08 
12-23 

REPERTUAR BIEŻĄCY: 

Scena dramatyczna 

JUTRO WYROK 

DZIEWCZYNA SĘDZIĄ 

MRÓWKI I LUDZIE 

M. Patkowsk~ 

UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA 

Scena lalkowa 

CHŁOPCY Z ULICY PARK OWEJ 

O PSOTNYM STRASZYDLACZKU 

Fr. Zabłocki 

S. Spewack 

St. Żeromski 

Z. Wolski 

E. Zemek 

W PRZYGOTOWANIU: 

Scena dramatyczna 

PORWANIE SABINEK 

Opracowanie literackie programu 

R. Schonthan 

(adapt. J. Tuwima) 

- Krystyna Konopacka-Csala 

Opracowanie graficzne - Zygmunt Smandzik 




