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N ie •trudno •pUJbli=ości 111aiwet najmnied obeznanej 
z 1problema1mi typowymi <lila HisZJpa.nii - a można do
łą-czyć tu irównież Po11tuga1dę, Grecję, Sy•cyJię - zo
rientQIWaĆ się w społecznym tle Słów bożych. To ,pewne 
- moona w tym względtz:ie zaipeWll1ić •rzeczn.ilków kry
tyrk:i grzeszą•cej nie raz pewną jednostronnością - że 
Valle lindan zawad w swoim oskarżeniu rówtnież k·ry
tylkę społeczną. 

Pdkiu.sa wyrażnego •zakllasyfikowania Valle lnclana 
jes,t wielika, ponieważ aego tragi-&'Omedia odipowi.aida 
określonej ·świadomośai społecznej i historyCZ111ej, być 
more również dlałego, że odzwierciedla pewne aspekty 
ŻYIC'ia hisz;pańsikiego, a taikiże dlatego, że wiemy, j1alk 
kaiżde dzieło św1adczy o autorze i w konsekwencji 
o jego świecie i czasie, :nawet mimo jego woli: Ogira
niczia to jedna1k w pewnym sensie nośność samego 
utworu. Jeżeld ipod wieloma w.z;g1lędami odpowiaida 
on nowej hiera.rchii wa.ritości i ;nie nastręcza w tym 
~lędzie trudnośe-i ikll1asyrfikaicyijnyah, jednak jawi się 
nam Ralffion <lei Val.le l1nc1a1n takim, jaikiim chciał być 
- it.o z.naiczy_ nieuC'hwy.tnym dia tych, którzy •by 'l!Siło
wa:li za1mlmąć 1go w zbyt Ciasnych ramach. Nie szu
kając :przesła.nelk w de.g.o ibuj111ej i .peł!ned s<prze.cznuśc<i 
biog,raifii - traeba pamiętać, •'Że należy on do genera
cjd, która nazywa się w HisZJpa111ii ,;poko:lel!1iem roku 
98"; podjęło ono itrud przywrócenia Mteraturze hisz
pańskiej estetyki o zasięgu macznie szerszym. Wolno 
też sądzić, że zagad·nieruia społeczne nie były rz.agad
niooiaimi na•j1bairdzieij palącymi rdla drama.to,pisarza, 
który przynajmniej .na początku swojej drogi twór
czej ulegał zrdecy<lowainie VV1PłYW10wi Gabriela d'Anun
'liio. I właiśnie to <nadaje nowemu i osobliwemu sta
nowisku p1sarza doda-tikową wartość. Ponieważ „przy
kłiadowość" Słów bożych dest ndezaprzeczalna i prze
konamy się, że autor cllciał stworzyć rteatr ,,przyikła
dowy" (idemonstratywny). Tylko, ·że 1111ie wyraża on 
ż.ad111e~ tezy, uniika wszel'lciego sformułowaini·a, określo
nego pa-zelkazu. 

Wobec iprzekory .autor.a - moile ae,pied spTóbować 
odszukać w samym dziele to - co mogłoby nam wy
ja&nić jego se111S. PO'llieważ deżeli Valle IncJan w tej 
grze iprzeciwieństw sd'ormurował nawet swój cel to 
należy ~eszaze sitwderdzić, że potrafił rcaderać ś'la<ly 
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DEL FOR 
PERALTA 

na'Xet gdyby raz jeszcze miał okazać się przekorny : 
przekorny 'XObec samego siebie. A zresztą jaikhkol
wiek cel wyznaczyłby autor swoje mu dziełu - czy 
możemy być pewni, że dzieło podąży po wyzinaczonej 
przez niego drodze ? 

Dobrze jednak ,zachować w pamięci określenie esper
per: to wynalezione przez Valle Incla•na dla wlasnego 
teatru. Jedna z postaci Swiatei Cyganerii (Luces de 
Bohemia), drugiego arcydZ!ieła ipisarza tak je definiuje: 
stworzyć teatr, w którym rzeczywistość byłaby nie
jako odbita w powiększającym, .podkreślaj ącym, a na
wet deformu.jącym zwierciedle , ażeby trafić do na
s.z.e j świadomości. Chodzi naprz&d o rzeczywistość , 
dopiero póżruiej o reaUzm. Eksegeci wymyśr.ili spe
cjalną przegrodę, ażeby wsadzić do niej Slowa boże 
pod mianem „rcaJi,zmu ekspresjonistycznego". Moi.ina 
i tak Jesteśmy jednalk w tym wy1padku bairdz.o da
leko, jak się okaże, od sz.tuk ekspresjonistycznych nie
mieckich i rosyjskich. Po prostu dlatego, że w poję
ciu Valle Inolana miał to być realizm wyrażają.cy rze
czywistość. 

Jako przykład możemy mówić o ~ego języku. Ten 
stop sarkazmu i okrutnej grot.eski wypowiada się w 
słowach przyipomina1jących drogocenne kamienie. Jego 
prozę można porównać z prozą Ferdy1nanda de Rojas 
w Celestynie . Nie ma tu ani jednego słowa, które nie 
byłoby konieczne, nie ma gładkości estetycznej czy 
estetyzującej. 
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Jeżeli pominiiemy Dom Bernardy Alba - będzie to 
skraijne przeciwieństwo .teatru Garcia Lorki. Każde 
słowo przyśpiesza tok akcji, każ,de jest nieodzownym 
minimum, służącym 1pos taciom nie do opowiadania 
o sobie ani do !komentowania siiebie, lecz do wy1ra.ża
nia się. Po mistrzowsku odsłania nam samą istotę 
hiszpańs1kiej mowy - żywiołowej, obrazowej, celnej, 
śmiałej i pięlmej. Tak pięknej , ale przede wszystlkim 
sk1utecZ1nej . 
Ożyje przed nam.i, będzie zadręczać się i zgaśnie 

z.biorowisko 1! ud z i cabkowioie zdeterminowanych przez 
nędzę. To wszystko, ail.e •to bardzo dużo. Valle Inclan 
nie musi 1bynaijmniej pokazywać .nam bogactwa, jako 
kontrastu. Jego potępieniu nie trzeba słów. Usły
szymy zaledwie kilka aluzji do innego świata, ale te 
aluzje nie brzmią głosem świadomego oskarżenia 
i bU!l1Jtu tak da'l.ece, że ten świat , paniuś", , 1jaśnie
państwa", ludzi, kitórzy przyłapią pieniądze „jak si ę 
znajdzie jaki .gr-0si'k'', , 1kubańczyka, co miał majątek" 
i itych „ludzi Prawa" i ,,przeorów" wydaje nam się 

W r . 1963 dwa teatry paryskie wystawiły sztuki Valle-In
clana. Theatre de France (dyrektor Jean Louis Barrault) 
wystąpił z premierą SŁÓW BOŻYCH (Divinas Palabras) w re
żyserii Rogera Blin, który m . in. w r. 1953 inscenizował w Pa
ryżu prapremierę CZEKAJĄC NA GODOTA Samuela Becket
ta . Theatre National Populaire (za dyrekcji Jeana Vilara) 
przygotował premierę SWIATEŁ CYGANERII (Luces de 
Bohemia) w reżyserii G eorges 'a Wilsona, obecnego dyrektora 
tego teatru 

Ra mon del Valle Inclan - SŁOWA BOŻE . Teatr Odeon -
Pa ryż - 1963. Reżyseria : Roger Blin. Ca therinE' Sauvage 

(Mari Gaila). Jean Louis Barrault (Septimo miau) 



śwdatem pozibawianym konsystencji, rzeczywistego ist
Illienria, prawie legendarnym, jak -świait Ka1I"oliny Otero, 
które.i iudało się wyrwać z nędzy i odipłyillęła talk da
leko, że sypia teraz z królem F'rancuzów, chociaż 
Franoja jesi republiką... Ta charakterystyczna lekkość 
z tia'ką Valle Inclan szki1cuje 1bogactwo jest dobrym 
drogows<kazem ido poq,na•Illia jego stanowiska i sposobu 
zarmierzonaj dernistyfiikaciji. $miały óęzyk i akcja nie
raz ZJmusza nas ido •śmiechu, ale 111a dnie tego śmiechu 
CZJai się ikrzy'k. Jego surowy rrealiizrn jest reaiiizrnem 
hiszipańskie~ pikareski w całym jaj 1b'lasku, nosząicej 
znamię zmysłowości i śmiel'ci. 

A wszystko rto spowite tchnieniem tragediii. i n ie
w i ·n n ości .„ 

Ci ludz•ie żyiją w Hiszpanii, w Galicji, na północy, 
w foraju :rnarrynarzy, dobrego wina i przesądów. 
W ikrraju, który w Hisz.panii dzierży re>kord a1nralfabe
tye.mu. W 1sztuce wymieniia się !kilka mieuscowooci, 
poza tym spotkamy tylko jedno oznaczenie geogll"a
fic7me, które jest j ednooześ.n.ie jedy.ną wyipowiedrz:ią 
pdl ilty10Z;n ą. 

Tam (we Francji) jest Repubiika i w Hiszpanii też 
powinna być. W republikach rządzi lud, to znaczy ty 
i ja kolego. 

Ma swój ciężar ta wy:powiedż, jeżeli weźmie.my pod 
uwaigę oszczędność je;zy.ka, o której wyżej ibył1a mowa. 
Nic dziwnego, że sztuka napisallla w 1920 r. została 
wysitawiona dopiero w r . 1932, w okresie Republiki 
i że to manie (choć mówi 1je zwyczaj1ny włóczęga) zo
stało skreślone , •lciedy obecmie wystaiwiono sztukę w 
Madtryde. Roz.umiemy też, że Republika izn.alazła 
w Słowach bożych po'.karm dla swojego bohaterskiego 
i gwałtownego \Zrywu. MaTgarita Xirgu, ip<ieTWSza wy
konaiwczyni ro1i Ma.ri Gaili i o dtwórczyni wszystkich 
sztuk Gaircia Lorki żyje wciąrż na wygnaniu w Amery
ce IPorudniowej. Dowodem tego, że Va1lle Inclan nie 
kochał monarch.ii jest między i!1Jilymi sztuka Farsa 
y amores de la Reina Castiza, w kłórej przedstawia kró
lową Iazebelę II w s.posób daleki od szacunku.„ 

Mll1iej sprecyzowana, chociaiż również dosaidna, jest 
charaikterysłyka Honoru i Prawa. Pi0czl\lcie h01I1oru 
może w Hiszpanii, a także w inny1oh krajach śród
ziemnomorskich osiągnąć temperaturę Wll'Zeruia . 
Z jakim irrUstrzostwem Valle Incla1n demi:s<tyfilkuje ho
nor! Naj>ba·rdziej ciemne i naijbard\Zie'j in.isk.ie in:teresy 
9kłianiają iPedra Gailo, ażeby ,zabił cudzoł·ożną OO!lę.. 
PI1ZeśledŻlllly uwaimie od czwartej sceny drugiego aktu 
tę k'I'ętą drogę. „. 

A Prawo? Jakiekolwiek jesit w rzeczywis.tości wy
daóe s ię równie da•le'krie jak Bogacbwo. Jedyillą posta
cią, mogącą u.dzielić kilku rad dest Alikad i rty.lko po to, 
ażeby uchronJć rodzinę Gailo ·przed zbliżenliem się do 
świała, którego staliby się ofiarami. 

Jeszcze w drzwiach u adwokata poklócicie się tym 
bardziej. 

A pófoiej jego zdanie: - A zresztą gdzie jest Pra
wo? zdaje się wyrażał całą goryoz 'i jarną świaldomość 
niedoli tych wydziedziczonych i opU!Szczo.nych. 
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Widzimy dwóoh żandarmów bardzie,j ślepych niż 
ślepcy i sędziego . Ale sęd:?Jia jest postacią niemą. Nie 
wydaoe się to prz)"padkowe. 

.w dągu 1całej sz:tuki oddychamy atmosferą przesą
dow. Szy1bko zda:Jemy sobie sprawę, ike ci bie<laicy 
ZYUą w k.ręgiu zalbobonów, z.astępurjącyoeh im r.e'ligię że 
nawet religię iruteripretugą w opaooiu o ma.giczną ;p~y
daitiność. Nie różnią sdę zre&z.tą w tym tak bardzo od 
~i;Lu. ii>nlnych qu~, zamies?Jk:u1ją<:ych rnie tyłko kiraje 
srodz.1emnomorsk.ie„. I talk jest ze wszystikLm, oo do
tyczy -śmierc-i, obecności Diabła, widzialnego lub nie
w~dzi·alnego, horos:kopów, tłumaczenia snów znatków 
as>trologiicznych, wpływu księży.ca, przepowi~ni... 
I łak •rozumieją Bibldę, egzorcyz.my i zaiklęcia ktÓTe 

w scenie VIN >drugiego aJk>tru wygłasz.a Mari ' Gaifa, 
arżeby odpE;Jdzić Złego Ducha. I tak tiesrt rze słowami 
bożymi. Nie sł•uchają ich w języku h!isi;pańskim, lecz 
po. IC'hwili, wyipowiedziane ipo łaoinie, wywoł·Ulją efekit, 
oprsa111y w komentarzu iautora: Cudowna moc laciny! 
Religijne i liturgiczne wzruszenie ogarnia ich i odmie
nia blyszczące namiętnością twarze „. a . „ prowadzona 
za rękę przez męża cudzołożna żona znajduje azyl w 
kościele; chroni ją złocista aureola religijnego uroku, 
któremu w tym świecie pełnym przesądów towarzyszy 
nieznana prostym duszom - lacina „Bożych slów".I) 

W rten siposób pewne s21czegóły - (zresztą nie ma 
tu szczegółów, wszystko jest istotne) nahieradą swo
jego z;naczenia. Sztuka roi;poczyna się z ;końcem mszy, 
podczas mszy nie rozdawano rkomunii, ponieważ nie 
było hostii w kielichu. Kii11ka nad ważnietiszych scen 
toczy siię pmed fasa•dą kościoła, 111ig;dy we W111ętrzu. 

t) v_alle Inclan napisał Słowa Boże - przekonany, że nigdy 
me będą grane, ze względu na trudności techniczne, nie 
do. pokonania w ówczesnym teatrze hiszpańskim. Dlatego 
tez me krępował niczym swojej fantazji. Podzielił sztukę 
na dosyć krótkie obrazy, przypominające nieraz pierwsze 
kadrowania filmowe, poza tym wprowadził do spisu osób 
takie postacie, jak Swawolny Cap, pies Coimbra, który 
ma być autentycznym, tresowanym psem i ptak Colorln, 
a także bezimienna ropucha. Jak w każdej jego sztuce 
same didaskalia są małymi arcydziełami; szkoda, że nie 
można zapoznać z nimi publiczności. 

Ramon del Valle Inclaan - SŁOWA BOŻE. Teatr Odeon 
Paryż - 1963. Reżyseria: Roger Blin. Roger Blin (Pedro 

Gailo). Catherine Sauvage (Mari Gaila) 



Mimo ważno ści i powagi zdarzeń nie zobaczymy nigdy 
proboszcza parafii. Nawet nie wspomina się o jego 
istn1eniu. Pedro Gaiło może mówić do Luce.ra: - każ
dy czyn zasługuje na karę lub nagrodę; taka jest nau
ka nasze j świętej matki - kościoła. - Zamknij dziób 
kochasiu. To bardzo stara piosenka - powie m•u 
Luce ro. 

A Alkad może ze zwy1kłą rozbrajającą szczerością 
odipowiedizieć na z,danie: 

- Może zdarzyć się cud 
- Nie w naszych czasach. Dziś nikt nie wyprzęga 

już wołów z rydwanu śmierci. 
Mari Gaila może zalklinać złego ducha O północy 

gniew Boży zbiera - Piorun rozsadza brzuch Lucy
fera i czekać . Komentarz mówi: Mari Gaila czeka 
na huk gromu, ale słyszy tylko śmiech Capa. 

Nie ma hostii w kielichu, .msza skończona. Gdzie są 
przed.stawiicle~e Boga na tym świecie? Nie ma i-eh tu
taj . Bóg milc•zy. Jest nieobecny. Bóg nie patrzy na 
to co robimy, odwróci! głowę w drugą stronę - powie 
Lucero2). Niewątpliwie oce!1Jiliśmy już tych obieży-

' ) Celem tych kilku notatek nie jest wyznaczanie pokre
wieństw dziełu, k tóre, jak już powiedziano, wymyka się 
wszelkiej klasyfikacji. Nie możemy jednak nie zwrócić 
uwagi n a nowoczesność stylu Valle Inclana w Słowach 
bożych. Głęboki nurt łączy to dzieło z innymi, znacznie 
późniejszymi o innych sformułowaniach i innej technice. 
Przychodzą n a m na myśl nazwiska Sartre 'a, Kafki i Be
cketta. A przede wszystkim dwaj genialni twórcy filmo
wi: Hiszpan Luis Bunuel i Szwed Ingmar Bergman. Przy
pomnijmy sobie Viridianę i Mi!czen!e... $wiat żebraków 
i potworów spotykamy bardzo często w hiszpańskiej sztu
ce Murillo, Velasquez, Goya, Gutierez Solana są głoś
nymi nazwiskami w malarstwie, 

Ramon del Valle Inclan - SWIATŁ.A CYGANERII (Luces de 
Bohemia) Theat re N a tional Populaire - Paryż - 1963. Reży

ser ia : Georges Wilson. Georges Wilson i Christiane Minazzoli 

Ramon del Valle Inclan - SWIATŁ.A CYGANERII (Luces de 
Bohemia) Theatre National Populaire - Paryż - 1963. Reży

seria: Georges Wilson. Georges Wilson ! Louis Raimbourg 

światów ... kanalie ... piekielne nasienie .. . ludzi, co nie 
pracują i tylko włóczą się po całym świecie - j.aik mó
wi !Pedro Gallo - oraz tatkich, jak ten właśnie za;kry
stiain, dego siootr.a Marika i sąsiadka Bentlta, których 
wspierają mod1Hbwy i pobożnie złożone dłonie. Wy
dawałoby się, że są oni bair<dzie<j moralni, niż tamci: 
wyz·ud calkowioeie z morarlnośoi. Wszyscy są ofiarami 
fałszywych wierzeń, ale zobaczymy właśnie zd,lllffiie
waijące izachowanie tych bardziej ,;moralnych"„. 

•Pedro Gaifo :pożądający własnej córk<i IPOZWailia nam 
odczuć zmysłową miłość Ma.rii Gailli i Lucera, dak 
powiew czystego powietrza. 

Ale zapomnijmy na chwilę o szezegółach, o Hisz
panii, monarchii chy<lącej się do 'Upadlk•u, o IIlędzy. Co 
odinaijdutiemy w tych ludziach, rz. którymi mogłibyśmy 
spotkać siię gdzieikoltwiek i ikiedy;ko1:wiek? Ze kto jest 
bez grzechu „. 
Słowa boże .gą również Wielkim teatrem świata, ale 

me ma otu Bogoa, !który mógł-by reżyserować przedsta
wti.enie, ani Wiary, która ·by mogła s~lować właściwy 
sposób 1Pootępawa•nia. To prawda, że Wielki teatr 
świata tie.st auto sacramental i że Calderon tworzył 
w XVI wie ku te.atr dyida1k<tyczny. Na przeciwnym 
hieg1uinie Sltoi VaMe Ionola.n. PoS1taciie Słów bożych -
to 2lnaC1Zy my - Jesteśmy zdani ·na .gamych siehie, 
wsłuchani w pulsowanJ.e naszej niepohamowanerj krwi 
i w 1I1a.sze myiśli pełne niepokoj·u. Ozelkamy, nieraz nie 
bairdw w to wierząc, 'i:e może Bóg raczy nadejść, prze
mówi, uk.aże się, da jakiś znak... Nie chodzii więc o to, 
ażeby osikariać warunki, rządy, epokę lub moralność, 
ale -saimego Boga. A milczenie jego rprzerwie dopiero 
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łaciń~kie zdanie, !którego dosłowne znaczenie potrafi 
poznać •jedynie wyipowia1dając je 1Pedro Gailo. 

Czy więc Ęlóg gest tak skąpy w słow,ach? Albo czy 
pnzemawia Olbcym dla nas óęzyik.iem? Człowiek od
płaci mu się iz .nawiąziką. Bo l'Zeczyiwiście, co to za 
kilęska i jaka to rozpa-cz? Po s.kaindalu i słowa•Ch bo
żych l~ik wyraz.i się ityl•ko w tych zdaniach: 

- A jeżeli nam każą zeznawać przed sądem? 
- Nie ma obawy! 
- A jak każą nam zeznawać? 
- Tylko ani słówka żandarmom, czekać i nie tracić 

gruntu pod rwgami. 
To są ostaltnie zdania sztulci. Mari Gaila sohroniła 

się w !kościele, łacińskie słowa ipowstrzymały tłurrn, 
s.trach .przed żandarmami 1ro:?Jprosz.y go, ale 

- czekać i nie tracić gruntu pod nogami. Złoto 
zachodzącego słońca spływa na plac. - Wkrótce na
dejdzie •noc. Co je~ze się 21darzy? 

Reżyser DELFOR IPElRALTA ukończył Wyższą Szko
łę Teatralną w Buenos Aires. NaS'tępnie studiował 
reżyserię w Paryiżu na •kursach Hemi Rolola.n i Etienine 
Decroux. · Był współpraicowutlktlem w zakresie reży
ser iii Raymonda Garome, wyibitnego atkitora i reżysera 
francuskiego. Per.alta reżyserował sztuki we ·F1ranC':ii, 
Argenty.nie, Hiszpan.iii, Włoszech i Szwajcarii, jego re
alizacje sceniczne były również grane na tollll"nee aa:
tysity<!0llym w 1ramach wymiany !l"ria.ncuskiego M1nii
siterstwa Sipraw Kultury w Maroknl, Grecji, Holandii, 
Libanie. Z auto.rów klasycznych reżyserował Raci.ne'a 
(Les :PJ.aideurs = Pieniacze, Mith.riidate) Corneil1e'a 
„śmierć PCJIIThpe!jusza", „Kłamca", „Cyd") Moliera, 
(„P.ocieSIZ'Ile wykwi.ntnisie" - „Uczone b.iałoglowy") 
Caide.rona („Życie snem" - WieJki teatr świata") 
Lope de Rueda („Les Pasos") Lope <le Vega („Alllto 
sacra!ffie<nltal") Potockiego („PaTa<ly"). 

Ze sztuk ws;półczes.ny1ch .itnsceniwwał m. in. „As
modeusza" 'Mau:ria'Ca, ,,Edypa czyli Milczenie Bogów" 
Khima, „Kwha111ą wo'1ność" Breala, szituikę Miguela_ 
Ail1gelia Asturias ipt. Des ca<lavres pour [a ipublicite 
„Delfre a <leu.x" Ionesco „Mia[owidło na dmewie''. 
Bergmana. 
Brał 'Wdział w fesltiwalacll w Nicei, Troyes i Angers 

oraz w festiwruu Of Two Word!'> w Spoletto. 
Na óęzyik hiszpański przełożył „Karinnę" Oromme

lyin-dka i ,,Pour Luoreoe Giraudoux. 
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LITERATURA 
ANDRZEJ 

FALKIEWICZ 

1. 

Jest ~la siei.bi~ jednocześnie polem swojej bitwy, wi
downią 'SWOJeJ p.rzegranaj i mauzo.leum włas·neij klęski. 
Te słowa pochodzą z myślilwskiej -.noweli FaU'liknera 
l~cz mówią o poi.owaniu trudniejszym. Są defiilniC'ją 
hteraitllll"y. 

.on o .swej pis~s'kiej .klęsce mówił •często. Zasitana
WJ.a:m się teraiz, Oaik m1;1Siała.by wyglądać jego wygraina. 
C~yba talk: bohaiterow1e zmaterialilzowaini i 1Prawie ży
w1„ wy~hodzą z. •kart ksiąźJki, duż iywi ładują broń, 
"':'Sllla<laJą na korue, wytyczają ~mn1oe swych posiadłoś
c~, sca[~Ją .rozparcelo"'."ar:e grunta; duiż żywi llaOpa.t.lrudą 
się w ZY"'."YC'h mur:zynsk1ch niewolników, sieją baweł
n~, buduJą rdom;y, za.ludniają miasta, wy,tyczaaą g.ra
mce •nowego panstwa. K~e rozwiązanie inne musi 
oznaczać klęSkę. Bo tiest tyl:ko jeden problem litera
tur;y ":art uwagi i wa1rt z,achodu, jeden problem 
seno: zeiby „sł~o s-tało. się ciałem. Słowo dąży do 
s~go spełllllema - to Jego natura1ny kierunek. Ten 
kte'I"unek słow'.1 .ir.o&'i ilitera-turę o ambiojach nauwyż
szyoh. O ~mlb1cJ<a.ch itak wielkich i talk zaraizem pro
stych -:- . rz.e uśmiechną się dzisiaj pobłarżliwie i nie 
21roz'lllill!eJ ą. 
Słowa sipełnione: słowo-ciało, słowo-płomień sło

wo~tyc.hmiiaSitowy sk.u:tek. Ideały, których IIligdy nie 
uda s1~ ~~terat1;1rze dosięg-r;ąć (im baridziej dumna, -tym 
ot""."aax:iE!J o. iteJ lk.lęi:;ce m~wi~. Więc 1ci, którzy mierzą 
naJW~e:J, pisarzal!Ili zootac me chcą . Już prędzej kry
tyJrnani albo teoreltyka:mi sztlllki - ale to t-ailcie ;prze
~~a z ~~Y -:- ~awe.t "'1tedy, gdy jako teoretycy 
maJą ~mlbicJe n~,większe, gdy z ap ład n i ad ą u my
~ ł Y i. 1P<>Stu1u1ą. Nową Ltteraturę, muszą pamiętać, 
ze ~ap1e.r 'I?°stU'luoą, •że. •P?S>tu~~ują fiasko - więc !każdy 
z n;ch się 1e~7oze. łudzi, ze :rmmochodem wywoła prze
wrot obyc21a1ow, •ze to się stanie rewoltą, odnową a[·bo 
mor.dem_, odrodrz.e'?'iean moralnym albo <:zymkolwiek 
(te 'l~h załosne, ~ieszne d e •C y z j e U 1 is s e s a, kie
dy się !Prz.yłączaiJą za wc~asu. d? ziwyieięskiej rewolucji, 
~o _ika21deJ. sprawy W•zmosłej l wygranaj z góry _ 
sip.1 e w_a 'J ą .n~ 1b ar;: k ad ach ii wierz.ą, albo tyJko 
ka,zą wi~zyc, z~ sami. te baryikiady swoim śpiewem 
21l>udowah) - więc Polityka - (lecz .nie us ł u ż n o ś ć 
(rom~tJ'.CY 'Wiedzielilby •jesz~e. o 1co tu chodzi, Maja
~owski 3es~eze , by się domy:ś'.lał) - 1bo widlLą, ie to 
się -tylko m~kttorym .1po1ity1kom, mówcom polity<:zinyan 
udawało - i itu dopiero .r:zecz 1śmieszna :i sit.ras2'Jna: te 
sło\'lla :najjS<kruteczniajsze .to to już nie były słowa mądre 
wywa.zone słowa - to j'UiŻ nie były słowa, tylko ryk'. 
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2. 
Więc czym ijest? •Drąży czŁowieika, prrzeszukude otchła

nie, do których :nauka nie ·śmie się zbiliżyć, wyira.ża 
breści, których języik psyehologii, .socjologii, 1iilo:wfii 
nie ośmielił się wyirae:ić, znajduje prawdy, iprned kitó
rymi slę rzasłaniają. Od łi•teratury :nie ma odwołania . 
Literatuiria może rpowiedzieć wszystko. Filozofów zwal
czą dc-h własną bronią, nielbe?Jpiecznyeh ipo'liityików, pro
roków i ,guśl:arzy zanillrną w więzieniach .lub zakładach 
dila obłąkanyich, a Dost.ojeWS'ki, K1afika, Nietzsche, Lau
treamont wy.chodzą iczasami z mody, ale •będą trwali. 
Głosili prawdy ostateazne. O jednym •tyJ.ko mus.ieli 
pamiętać: w litera.turze nie same prawdy się Uczą, 
nie one stanowią o ,tJrwani·u dz.ieła - tiezą się sformu
łowan'ia . żeby iprzelbrwać, trzeba pisać z amystyC2illą 
tmską, .trzeba p 1i s a ć d o birrze. W tyim miejscu 
zaczyina się komedia uników i zasłon z mąd,rego dymu. 
W to miejsce wciskają się ikry•tycy, komentatorzy, e6te
ci i sami artyści lkomentu(jący tajemnice twórcze włas
nych W1arsztatów. Komedia samośwdaidomości Hte
ratury. 

Bo .ona w 1i e, aecz zna siebie - swoje po.sikromienie 
ma w sobie. Jest klęską za.planowaną z góry. 

3. 
Zjawislko, kitóre zapisywało .psychikę Jud.zką uwai

nie i czule, i odkryło ipokłady <talk sU1btelne, że się j>uż 
nie <dały słowem dookireślić, więc zaczęło słowa mno
żyć (Proust), a:libo słowa tworzyć i rzaimknęło się wy
łą•c:z.nie w WM"Sbwach słowotwórczych (Joyoe), dalszych 
ba.dań poniechało, <porzuciło psychikę, wepchnęło się 
w wa1rstwę słowa, utlkJwli.Ło w stereie słów - łlrodn, 
które wzbogacają je6zcze i pomnażają siebie, lecz IIIie 
potrafią j'LllŻ ingerować, słów - impotentów bez drogi 
powrotnej do psychiki, słów izafrustrowanych. które, 
nawet gdY'bY jesz.cze ehciały, nie mogą już niczego 
poza sobą, ipoza swoją własną :naturą o:zmajmić. Ko
media samoświardomośei !Heratwry. 

Jak ·gra tę korriiedię dzisiaj? Mówiąc, ból cz.uje 
w słowach (ina .słowa cie~i talk, jak Judzie cierpią na 
zęby). Znalazła piekło międtzy „krzesłem" :i ilcrz.esłe:m 
- <piekło na miarę własną. Joot wzniosła, lecz z siebie 
sama szyidz.i. Namawia do metad'izy:owego buntu, Jeez 
sama siebie mityguje. Gidy się jej powie: ,,słowo-pło
mień", odpowie, że <płomień opisała (bo przecież opi
sywać umie), al•bo - tl:e słowo to porz.n·ała we wsrz.yst
kich jego ro z z n ac rz e IIl i ach. Wyprzedza przy
szłość, przekra<erza wymiairy, zachowuje konwenQje. 
Bada świat, stawia diagnozy, lecz siebie tylko ~eczy. 
Wymierza odstęp imiędtzy rzeczą i słowem. Wydrąża 
słowa, U1bóstwia rzeczy, w słowach cierpi (z n ac z ą 
a1bo przeczą?) . Problemy - 1bl.llffo, które ma~ą 
odwrócić uwagę o.d jedY'nego iproblemu se.do. 

4. 
W tie.i dzisiejszej sytuacji dwa zjawiska mogą się 

akazaćpłodne:to, ·c-0 jeszcze nie jest sz.tuką, 
i lto, co wł a ś n i e s z rt u k ą b y ć p r ze s t a j e. 

12 

. PJ1oirok Izajasz i Gerard de Narval w Aurelii· wa
:iaty, któr~y riaizem z wariaeją żuiina'l zaC'Lynają ';pi'.c;ać" 
i ~Howa<:ki w Raptularzu I-ub w Liście do Rembow
skieg?; htera<::cy debiutanci •i Antonin Artaud w Liście 
do Piotra .Loeba; ·autorzy Upaniszad i Tomasz Mann 
w Faustusie - w stadium narodzin i w stadium śmier
~i, z.aws.ze w ~Yin:1 jednym punkcie się 51pottyiikają; są na
iwru, rchcą mowić wprost. Jak wytłumaczyć że ta ich 
powaga .i ·te naiwności, -ten ton pmrootwa' i t.o zwi
chrowame mY'ś1i nie są wy.niklem •upadku sił ducha 
lecz odrzuceniem kostiumu - 1chęcią wyrażenia Sliebi~ 
d? <?51tatka i chęcią .przetrwania - próbą odciśnięcia 
siebie na przyszłości? 
Zroz~ieli: żeby nie ibyć rŚmiesznym - tr~eba mówić 

wipro~t, .zeby P:z.etrwać - trzeba stwor.zyć dzieło sztuki. 
~o •nue Jest .śmieszna i 1żywa jest dopóty, dopóki (myślą, 
z~) ;postul._uJe cz~ - . dopóki •boją się, 1tak brrz.mi jej 
I)lerwsza i ostatnia taoemnica. 
. .&ozu~i~li; trzeba się 1Utrzymać na wąsikiej gira.nicy, 
Jailre. dz1e'li hteratu:r~ od WY!pOwiedzi bezpośredniej -
stw~rzyć a~res, rktory w oczach większ.ości jesrz.cze 
moze .być .1i~e~urą, lecz dla <pewnych osób czy grup 
lu~7lkich (JUJZ 1hterait'U'I"ą illie dest; migotliwą hybrydę, 
ktora w pewnych swych partiach 1będrzie jes.zoze dzie
łem .. ~tuki,. lecz ~ innJl(lh :Partiach - lub w jakiejś 
c~wili - 1n111m ibyc przestanie. Dzieło przyczajone (nie 
wi~. 1c~y ono chce o p is a ć płomień, czy też ... ) -
drzleło, krtore, jeśli tyJko zajdzie ipotrz.eba łub możJi-
wooć, zapłonie. · 
W!~ 1nie mówię o [iudziaich, którzy wprawiają pra

cowicie. w~wę słowa, tylko o tych, którzy się w tej 
w~~ie a:iie. Q'JffiÓ.e~~- Prisa~i noże, pisali kościoły, 
mowili pociski z opozrnony:m izaipłonem mówili nasiona 
i prze~aa:ioo. I ni~ze~o więcej nie ~ogli o sobie po
w.i~dzieć, n~czego z si~bi~ rozszyfrować i w nirczym Iiu
dzi ~,pok~ć, bo sami me byli pewni, gdzie ich słowa 
powminy się iznależć - w sz.tiuce, czy w życiu. Chcieli 
być żywi, .chcieli przetrwać w całości - to wszystko. 
Dlatego me zawsze mają raioję ci badaeze i kirytycy 
któ~y ~eijasI1J0ści li n ie~ He r -ac tk ość takich wy~ 
powied>zi tłumaczą upadkiem sił twórozy•oh i niez·u
pełnie mylą się ci, którzy przypowieści 

1

Ewangel<ii 
tra+ktują ~ak poezję. 

Kom~i~, samodzi~l·ności literatury; jej stopień wyit.
szy: m~wic 'Wip11ost l :posltulować czyn - więc i n g .e
r o w a c w p r o st, 'lecz <przetrwać w diz.iele sztuki. 

5. 
. ZaibijaJi. ludZli, a cztery ulania prnroka posłutl:yły im 
Jaiko wzniosły ,preteks.t (gdyby stał ~ywy iprzy tym 
rzecz musiel~~Y zalkońozyć skrytobójczą aipotezą). N~ 
czte:ech, :zidamach spośr.ód <lziesiE;:ciu tysięcy - budo
wa~1 panstwa. Zaimknę'h my.śl w jednym spośród wielu 
tysięcy mdi:iliwych •jelj wcieleń - uŚilnieircHi to co 
rni·ało S!ię wie<:znie odradzać. Więc ·pozibawili godn~ści. 
Bo 1tył'!ro to w słowie zachowuje godność oo jesz.cze 
może srię wcielić w ży<Cie. Wła1śnie talk wygiąda k1ęsika: 
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prawdy są skuteczne, 'lecz ga~ą i giną w:raz ze s.p~awą, 
krtórej posłużyły; fornny są w1eczme, lecz stygną 1 pu
stoszeją. Ałe jesit jes:oore komedii cią.g dalszy. 

Moż.e łamać we frontalnym ,atalku zastane systemy 
pojęć i •n:airz.u-cać swoje wł.asne myśli i ,pra:VOY - pa
miętają<: oedrrnk: one od początku są ogram-czone sabą, 
raz wykorzystane d'1a jaktlegoś celu, jui nie mogą po
służyć <lfa 'Ce1u innego, muszą się TOZ'bić o przyszłą 
nauikę alibo przyszłą wiaTę, o odmienne mechanfam~ 
społeczne; 'Podzielą ·los filowfii. i rnauki .. I. może rtez 
mierzyć po wy IŻ ej, więc oddziałać na zy·cie pośred
nio - poprzez poglądy, których n ie .sformułowała, 
popraez arbstra'k,C'je wciąż na nowo pod jej wpływem 
s.ię fornnuluuące (ona tylliko rodz.i nie<losyit), stwarza ~o
trwbę ioh formułowania i określa. i·~h typ_) .- "."~ęi: 
przez niepdk:ój, który niesie. Własme to JeJ ~15taJ 
pozostało - niepokój. 

6. 
,pr .zed-literat .ura: roz~ądanie się w sobie, 

prywatne. inrtymne; rlęki; -chęć rprzeka~a~ia s~ebie, ni~
śmiała i w.stytdliwa. Liter at ,u r a: ~uz odwaga; duzo 
pewnośe'i; świadomość siebie ~ świadomość. ~o;rny. P? -
-1 ri. te riat ur a: ehęć i 1komeczmość odeJ'SCia od s1e
bie; C'hęć wyrażenia siiebie j•ui rnie słowem,; j a1k? :re 
trzy staidia można odnależć w droga1ch ;tworczyich wie
lu rpisarzy i w genezie ,kaiJdego literackiego utworu 
(im bairdz!iej 1 i te~ ac k d, ty>m wyłą,cznie~ os.adzony 
w stadium drugim). Staidiom tym odpow1ada.Ją -trzy 
&tamy umysłu, trz~ pk;arslkńe. posta"':'y: chłodna re
fleks'ja rprzygotiowuJąca - św.iadomośc własnego war
sztatu i a'!'tystyctz.nej tkonwemeji - stan beZJkryt!cyz
mu, ~bl.iiżony do stanów mistycznych. My1śłę ~ l.Lte~a
turze oscył!,ującej między dwoma eksfremami. Więc 
nie o mieszaini·u Uterackich rrodzajów i dowcirpnym roz
mazywaniiu dluzói (to •koryg?wani~ si~ znamy ~d da""".na 
- rk:ryguj~ się wtedy, gdy me maJą me do .pow1edzen~a), 
lecz o łowieniu i wykorzys!taniu jalk10 tworzyw~ taki.eh 
drgnień umysłu, Móre dotychc.z;ais przechodził! m~
zauważone lub ,świadomie <były odrzucane. Więc n~e 
mówię io ł~aniu l!itera.crkich k001We-noji - myślę o 11-
teraturze !która złamie Te gułę gry. 

Obłęd, który obserwuje, komentwje i rkorJ%!Uje siebi.e 
- najśmiel!Jsze słowa, j.ail{tie .czł~wiek rpotrarfi pomyślec, 
trzyma ma W{)ldzy zimną 1:efleiksJą, oszus,~o fornny rorz.
pali modlitwą lub osobisltym :wyznam~; prze~ca 
się rnieusitannie z jedne~ a:i-anca ~_Yśli na . dTUgi . -
gra jed'lloaześniie wszys,tkFmi stanarrm. umysłu, do ~a
kich człowiek jest zdoiJJny. My;ślę 'O litera.turze 'PT o
<> ram o w o nie rdowcip.nej. 
"' Orua musii rz.na:leźć ,1Jaikii. srposób unerwienia tekszbu, 
by do końca sieibie nie ·dooik!l'eśla~ąc ~więc. nie zam!
katiąrc s.iielbie w ż.adnej hi:soorycwie zimiemne:1 :prawdzi~) 
- potra!filła wzniecić niepokój -:-. wpmwadzila w v:i~ 
braicję rprsyrchikę i spotęgowała J~J ;n~alne zdolnosei 
kojarz€1111ia. Właśrnie to - rposłuzyc rsię u~ysłem C'Z!
telnika, sprawić, ·aby ten ~dnalarz.ł w sobie ~ e c Y z Je 
wł as .n e i sformułował ~e. Pro,ł)J.em tikw1 tylko w 
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udzielen'iu wtbTacj.i (a1bo inaczej - we wpojeniu prze
konania, „że .tak się rprzedrtem. saimernu rmyślało"): 
tekst izwraca się w s-posób iirutymrny i grożiny do każdego 
z osobna, 'llaibrz•miewa zna<:JZeniem, „odkrywa" na}bar
dziej os·obis.te tatiemn~ce - myrś'l czytel•nirka, wypeł
niona rtreścią wfasną, musi bioc IPO rty1ch saunyrch łukach 
skoja.rzeń, co myśl autora w momencie pisania. 

Wła!Ś<nie rto - 1przerauc:ić sztuikę w meeha.nizmy psy
cMezne odbiorcy. Umieścić rtezę poza książką, poezję 
poza wierszem; wytrącić literatl.llrę z wars1wy słowa. 
Wibić się w tę sferę, gdzie w l.llIIlY·śle rodzi się ab
straikcj a. 

Komedia samoświadomości literatury; jej stopień 
naijwyrższy: na swe mianio zasługll.llje wtedy, gdy umie 
się wedrzeć w weWlllętrwe treści człowieka, gdy po
trafil się włamać do tego, co rw człowieku rnajrwiększe, 
najrbal'ldziej Jru~ie. Jieśli chce ,trwać i być rwieillka, 
musi sobie iz;należć al•bo 'S'tworzyć taJkii.e !Po n ad, taką 
sforę, z kitórnj .będzie mogła razić we wszystkie dzie
dz~ny żyda, a gdzie sarna rpozostanie n:iety<kalna. 

7. 
Komedia s•arrnoświa.domości hl tera tury; jej &topień 

naJjwyższy: a ·hisitoryczne prawdy historii. 
Rzeez opairta na pewnym os'ZJustwie, którego istoty nlie 
odkryją. Nanieść prawdy rpsychilki, prawdy egzysten
cjalne (z którymi nie można się rnie zgodzić, bo się je 
samemu w -sobie odnaljrdutie) 111a .prawa !rządzą.ce roz
wojem srpołeczeństw. Kto potrafi ,je rprzedstawdć jako 
wiedzę ·o historii? Zamiast .powiedzieć ,,potrzeba soli
darności, właściwa psy1chice", będzie mówił ,;demokra
cja"; zamiast „potrizeba uległoś·ci' powde „siła, godność, 
władza jerdrnoo'tki"; zamiast mówić ,,potrzeba wolności", 
powie „bóg" aUbo „ciągła rewolucja" - kto potrafi.? 
Trwać 'będzie tyJko te111: będzie w.iedział o si.le czło
wielm i tiego słaJbo.ści, o zdolrno'ŚCi lkochiarnia i o akru
eieństwie, lecz rpowie „ruehy sipołeC'Lrle i nowa relrigia 
w nadchiodzą'Cym rświecie". 
!Może wła·śnie deszeze tyliko na to zasl<uży'l.i: żeby im 

tę •białą rpychę, rtę szaleńozą rpyehę rpakazać. 
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DIALOGI 
PROSCENIUM 

WITOLD 
WIRPSZA 

Witold Wirpsza, dramaturg i eseista, poeta 
i tłumacz, w swych szkicach zebranych w 
tomie pt. Gra znaczeń (PIW 1965) wiele 
uwagi poświęca sprawom teorii teatru i dra
matu, analizując m. in. utwory Goethego, 
DUrrenmatta, Witkacego, Mrożka. Dwa dra
maty Witolda Wirpszy, Tantal i Kreator, 
ukażą się w 1966 r. w tomie pt. Morderca, 
który przygotowało do druku Wydawnictwo 
Poznańskie. 

E. B.: Jeżeli przyjmiemy, że w każdym dramacie 
istnieje .pewien iprojekt teatmu, - mówi się przecież: 
„teaitr Fredry", „teatr Słowaokiego", - to jak opisałby 
Pan własny „teatr"? J.ak wygląda zaprojektowany 
w Tantalu i Kreatorze - teatr Wtirpszy? 

W. W.: Na pytanie tak sfol'mułowane tDudn-0 mi od
powiediZ.ieć. Zarówno bowiem w Tantalu jak j w Kre
atorze n.ie było moją intencją zaproponowanie „teatru", 
lecz zaproponowanie konkretnej szituki; pisałem 
wprawdzie z myśJą o scenie, w pierwszym jednak 
wz~lędzie miałem chyba na ·uwadze !tekst literacki. 
Z tej intencji zdaje się wynikać pewna tendencja 
ogo.Jnie•jsza: że mianowicie w dialektycznej opozycji 
scena-tekst tekst zajmuje w moi<rn .przekon.ani'll pozy
cję mo·cnie}szą; co z ikolei ~daje się ws.kazywać na to, 
że w spektaklu scena powinna oddać sprawied'liw-0.ść 
literaiurze i nie j·est w tej samej mierze Zladaniem 
literatury, by oddać sprawiedliwość scenie. 

Czy w takiej postawie zawiera się !koncepcja „te
atru"? Raczeij .niepełna, raczej to ISikutki takiej kon
cepcji mogą ukształtować się w :koncepcję. 

Dramat óest dla mnie gabunik•ierrn poetyckim, utwór 
dramałyczny 'litworem poetyckim. Nie podzielam zda
nia ·niek.tórych naszych teoretyków, że współczesna 
poezja og•ra-nicza się do Jiryki; dzieła Prousta, Joyce'a 
i Geneta 'Są w mojim przekona.ni1u w irównej mierze 
dziełami poetyckimi co poematy Mallarme'go ałbo 
Ró-żewicza. Cechą współC"Lesnej literatmy pięknej ~est 
to, że grani-ce pomięjdzy gatunkami stały się płynne 
i dziewiętnastowieczny w gruncie rzeczy podział na 
„poezję" i ,iprozę" staje się coraz 1bard7Jiej „technolo
giczny". Skraoając więc tok wywodu, 1powiedziałbym 
najogól.n•iej, że chodzi mi o teatr .poetycki, 
czyli o teatr, w którym największy nacisk byłby po-
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łożony na recytację łekstu - z uwydatnieniem jego 
sensu poetyckiego. 

E. B.: <Mówiono o Pańskich dramatach, że są .typo
WYIJlli sztukami do ozytanda". Czy to komplement, ~zy 
zarzut? I iczy ipojęcie ,,sztwki niescenic.z.nej" da się 
współcześnie w ogóle utrzymać? 

W. W.; To .pytanie łączy się ściśle z pierwszym. 
Wydade się mianowi<:ie, że z trudem moilna sobie wy
obrazić dobry spektaikl te.aitralny, opaDty na tekście, 
który ,by był złą lilteraturą; ,prędzej duż wyobir.a<iam so
bie dobry spelota•kll a1Utonomkzny, obywający się bez 
tekstu UteracJciego, ipowiedzimy: teatr mima oalbo teatr 
form rabstrakcyjny.ch; chociaż i w tym wypadku my
ślę, że dobrze rby ibyło, alby scenariusz dla takiego 
teatl"u miał walory poe•tycikie, ·al•bo, deśli twórcy spek
tarkJu pracują b~ scenariusza, aby spe'kltaikl taki mógł 
się 'Stać d•rogą swoistego przekładru tekstem poetyc
kim ... 

E. B.: Na marginesie tego, co !Pan powiedział, drob
na 1Uwaga dlla •Czytelników P.ańsikich tomików rpoetyc
kich: chodzi zapewne o ten ·rodzaj prizekładu, ~·alki !Za
stosował .Pan w Komentarzach do fotografii, tłuma
cząc .na język poeztji Zldjęcia, czy w Drugim oporze, 
przekładając na poezję rysunek Leonaorda da Vinci. 
Wróćmy ijednaik do spraw teatru ·i „niesceniczności" 
dramatów. 

W. W.: W 'takim rozumieniu, jakie rproponuję, py
tanie, czy kwalifikacja danej sztuki, okoreślając.a ją 
jako ,,sztukę do czytani.a", jest :komplementem czy za
rzutem, staje się rprawdopodobnie nie·istotne. Komple
mentem byłOiby dla mnie sitwjerdzenie, że sztuki moje 
są dobrą Ji.teraturą, zairzJUtem, że są Jiteratrurą złą. 

Obserwując ito, co się dzieje we WS<półczesnym 
teatrze myślę, że rpoj~cie ,,s2tmki •niescenicznej" jeS!t 
anrachron'i7.mem. Zarówno ws.półcresny teatr, jak 
i współczesny widz z:nros.zą znakomicie szt'll·kii ,bez arkcji 
albo perypetH i na dobrą sprawę dziwi mnrie, że do 
repertuaru teatrów polskich nie weszła do tej pory 
nip. „Uczta" Platona aJlrbo druga .część „Fausta" Goe
thego. Napięcia w tych dzie~ach jest dość, aby przy
kuć uwaigę widza i aiby dać a·kitorom pole do popisu: 
dialogi 1Pllatona były przecież w rswoim czasie znako
miltymi słuchowiskami radiowymi. Gra arg1umentów 
wytworzyć może znakomite pole energetyczne ... 

E. B.: ... o CZYIJll wiedział Stanisław Hebanowski, 
realizując w PoZ'naniu w „Teatrze 5" Eutydema Pla
tona! 

Moje następne pytanie: pracuje Pan obecnie nad 
nową •jednoaktówką, proszę o kil:ka słów na rten tema.t. 

W. W.: 1Pracę ·nad jednoaiktówką ukończyłem j rzecz 
ukaże się w listopadowym numerze Dialogu. Nosi 
ty.tul Na górze ri rnie •jest chyiba jednoaktóWlką; opa
trzyłem ~ą podtytułem „sekwencja dziewięciu scen". 
Problematyka jest ipcilityczno-mora'lną, punktem wyj
ścia są pewne asipekty hitlerows'kiego ba'!'barzyństwa. 

E. B.: W szkiou o M1rożlku, w Grze znaczeń, zdaje 
się rPan wyróżniać dwa otyrpy teaitru: teatr j.ako s.ztuka 
unaoczniająca, powiedzmy w •uproszczenilu: obrazowa, 
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i dtea~r operujący grą pojęć, grą znaiczeń. Czy a est to 
z amem P~a, stała opozycja „a!Lbo - al1bo"? AH:x; 
gra znaczer;;, albo obraz (isceno~a. Tu.cih sceniczny, 
:,ma~arskośc . spekitaiklll.l)? Jeżeli tak, jeżeli gotów 
ie~t Pan o~ą stałą opo~ycję utrzymać, to jak pogo
d~łby Pan 'Ją z faktem, ze w historii teatru - choćby 
W1e'lka Reforma! - ba·rdzo często igra iznaczeń nari:.u
cał.a. spelctak!lom iTI!Ilow.acje ity:pu obrazowego, że -
chocby u Meyerhal?a! -:- obO'k nowych ipro,poz.ycji i:n
t~lekitiuaJnych rodziły się nowe ikoncepcje scenogra
ficzne, ·Wł•a.śnie ,,mal.airnikie"? I odwrotnie: teatr jed
noznaczny, nabwraHstycz:ny, często czysto ,;malarską" 
obrazową str<;m~ s,pekta/kl.u zanie dbuje? ' 

W. W .: 1Mlów1ąc w szik:.ioeu o M.roż;kJu o teatrze jako 
o sztuce . unaocziniającej, miałem •na myśli nie ty1ko 
scenografię, .lecz wszyistkie elementy wiziuallne sipek
ta~lu, .a w pierwszym rzędzie te elementy, które reali
zuuą su~. •I>OJ?rzez , ;wid~ność" a'ktora ina scenie; przy
z~am się, ize scenograf.la sensu 'Sltricto wydawała mi 
s1~ w .tym aspekcie sprawą drugorzędną. Chodziło mi 
głowrue o rzeczy itakie, jaik wygląd aktO!!'a gra mimi
czna! ruchy ciała itp„ to znaczy to wszystko co uina
oczm~ :postać :nó:Vią~ą te~t. Są to elerrn~nty ·Wi
Z1uinalln~, .ale rue. kor:1eczme „malarskie", choć i. tiu 
sikł1aidmk malarski moze ibez wątpienia odg·rywać pew
n::i rdlę (~haraikteryzatja, kostium, układy osób w01bra
z1e s!C'.e1:11czny.m_ i.tip.): Te .elerrnenity wizualne, bardziej 
przec.1ez beZtpOsredn10 z.wiązane ze słowem peł-nią w 
spektaklu. dwoisitą. niejako rolę: .z ·jednej' strony są 
wob~ tekstu sł>uze?ne - służebne właśnie wobec 
o wen g 1r Y z na.cze n - z ·drugiej zawiera się w nioch 
pewna tenden:oia ?o .sarrnoistniości i dlatego sto.ją wo
bec rozg~ywk1 pOJęc1?wej. w niejiaikiej opozycji. 
QpozyCJę tę :oz~1~ Jaiko 1dialeikty·kę wewnętrzną 

spe~taklu, a w1~ rue 1Jaik:O .coś wzajemnie się wyk1u
cza~ą~ego - z tym, że ważne jest moim zdaniem, aby 
w t_eJ iroo:g•rywce przewaga pozostała rpo stronie zna
czen"._ Y. ·iyrro~a '!?°doba ~ się to, że w jego 'iieks
taoh, ~esh 'Je dO]alme będz.iemy na scenie reailizować 
przew~.a „znaczenia" nad tyun, oo wizu.ałne jest z gó~ 
\Y. załoZ10n.a, rozgrywka jest .niiejaiko w zaimyś'le al\.ltor
skim rozstrzygnięta . 
. To, •co Pan powiedZ;ia~ ? _teatrze naiburał.istycznym, 
i.est1 na. tle ty-eh 'WY'Jasmen, oczywiste. W teatrze 
taikun me ma •po proobu naipięcia pomiędzy tekst.iem 
~ tym, C? w spe:krt;akilu 'jest w.i.LJualne. To, co w.izualne 
Jest ipomeką~ dla_. s.pektaikil.u naturalistycznego obojęt~ 
n~. O ziwyc1ęsrtiw1e 7Jla<:z:enia nad obrazem me może 
WJę!c być mowy. 

Rozmawiał Edward Balcerzan 
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TEATR 
ARTYSTYCZNY 
BOLESŁAWA 
LE$MIANA 
JERZY 

CIESZKOWSKI 

Dziwnie kapryśne drogi obrała fortuna w życiu ;jed
nego z największy.eh twór.ców naszych czasów. Ce
niony w wąskim kręgu przyjaciół-poetów nigdy nli.e 
zysilrnł Leśmian ·uznania przysł.ugującego •roz.Iegłym 
dziedzinom ·uprawianej przez ·niego twóJJcZJOŚCi. Leś
mian bowiem to nie ty1k<> znakomity, oryginalny 
pwta ale p.rzede wszystkim głęboki myśliciel, teoretyk 
szbukil. poetyckied i teaitrall•ned, d•r.amaibul'g ii ipublicysta. 
Wprawdzie niewi~e wiemy o itwórczości drnmatur
gicznej tLeśmiania i jego doświadczeniach teatr.allnych , 
~dyż są to dziedziny .do tej pory nie opracowane. 
Utwcxry dramatyczne w przyip.usz.czalnej Uczibie s·ześ
ciu, wśród nich wspomniana przez J. Trznadla baiśń 
dramaityi=a Skrzypek opętany, pozo.stają dotąd w rę
kopisach, a o załoio.nym przez niego Teatrze A·rty
stycznym istnieje .tyJ!k.o dłuisza wzrrnianka K. Wro
czyńskiego w dego wspomnieniach. Zajruteresowania 
Leśmiana teatrem należały do największych pasji ży
ciowych autora Łąki. Chociaż w 1świaidomości naszej 
żyje i.przede wszystkim jaik<> zna·komity poeta, óe.dnaik 
myś<l o własnym teatrze nie opusz·czała go nigdy. Mia
rzenia te nieoczekiwanie ziściły się w ma1j1t1 1911 roku, 
kiedy nadan-zyła się okazja wynajęcia na ok>res „ka
nikuły" sceny Teatru Małeg•o w FilhaDmonii. Taik 
doszło do ipowstania Teatru Artystycr..nego, kitórego 
inicjatorem, .głównym reżyserem l teoretykiem · był 
Leśmian obok wspomnianeg<> jiuż K. Wiroczyńs:kiego, 
J . Orlińs•kiego .i ·W. Drabika. Ten zaledwie cztery 
miesiące trwają.cy okres działalności nowopowsiałego 
teaitnu. (imaj-siel'pień .1911 rok) na•leży .do najdeloo.w
szych eksperymentów w dziejach ipOlsikiej sceny, za
początkowanych na naszym gl'uncie 1przez St. Wys
piańskiego a później Fr. Siedleokiego, mających swoje 
źródło w ogólnym '!'lJurde reform teatrnlnych inspiro
wanych wystąpieniami G. Cr.ai•ga, K. Stanisł!aws:kiego, 
Ado1ph'a Alp'pii, G. muchs.a i ininych. Tenden-cje refor
marorskie znane 1były Leśmiainowi, z kttóryoh naj1bli·ż
sze , jalk się póż;niej dk·aże, były jemu postulaty Oradga 
i Fuchsa. Niemniej jednak Leśmi•an realizował własną 
koncepcję teatru w ogólnych tylko zairysaieh pray.po-
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minającą myśl wie'l!ltioh ["efo.rmatorów (z<ijęcie nr 1.) 
Sam z:resttą na :pieol"WISzych ipróbach sztuki Grabbego, 
j.aik wspomina Wroczyń'Slki, okazał się ta:k świetnym 
reżyserem ii znawcą sceny, że zdumiał zarówno swych 
W$IJółzałożydeU.i ja'k i ·aktorów - zacząłem podejrze
wać, ,pisze WToczyński, że reżyserowanie nie bylo dlań 
pierwszyzną - na co mi Bolesław reagował enigma
tycznymi uśmieszkami. J,uż na samym początku 
twórcy Teat.iru Artysty<:znego 1postawLli sobie niezwy
k,le ambitne •cele, przeraSltają<ee wielokrotnie zaTówno 
możliwości iinailiSowe, o <które w dalszej działalności 
roz.bij.e się jego repertJUar, jak i -czysto techniczne (ma
ła scena, aktorzy ·nie izawsZie zdałni podołać nowym 
WY'mag.aniom ·reżyseTa). Ta unorde!"czia praca czterech 
zapa1leń<:ów miała być uwjeńczona rośmioma premie
rami w iprze<:iągiu •czterech miesięcy zaiedwie, co w 
pełni 1udało się dzięki nadl•udzkiemu wysiłkowi całego 
zespołu. Cel Teatru sfonmuł•ował w swoich wspom
nieniach Wroczyński bardzo krótko, - chcieliśmy -
pi:Sze - pokazać Warszawie, co si..ę dzieje w teatrach 
na szerokim świecie, do jakich osiągnięć pod wzglę
dem techniki inscenizacyjnej i stylu doszły poszcze
gólne, przodujące sceny europejskie. Chcieliśmy prze
szczepić teatr stylizowany, pokazać realistyczny i na
turalistyczny. Chcieliśmy zademonstrować, co się wi
działo u Stanisławskiego, u Reinhardta, u Gemiera 
i w Komedii Francuskiej. Leśmianow.i chodziło prze
de wszystkim o 1teatr ·sty1izowany i w takiej ikonwentji 
realizował wespół z Wroczyńskim trzy kolejne pre
miery; Grabbego - Zart, satyra, ironia i głębsze zna
czenie (prem!iera 14. V. 1911), Moliera Scapin - Ma
tacz (24. V. 1911), A:rrsto:f.a.nesa - Gromiwoja (18. VI. 
1911). farne z wymienionych zaunierzeń rea~izował 
Wiroczyński sam, bez udzia~u Leśmfana. WchodiZiły 
tu w g•rę, za·równo względy komercyjne, jak i osobiste 

(Zdjęcie 1) 

Grabbe - ŻART, SATYRA, IRONIA I GŁĘBSZE ZNACZENIE 

próba 

zainteresowania Wroczyńskiego teatrem zachodnim -
stąd Kruki H. Becque'a, Kobieta i -paja.c P . Louy~'a, 
Alt-Heidelberg Foerstera, jednoaktowki; Intruz M. 
Maeterlincka i Handlarz słońca Rachilde. Ponadto 
wystawiono jeszcze Dożywocie A. Fredry i fr.agmen>t 
Juliusza II St. ·wysp'iańskiego . 
Powsta1ą rw związJm z tyun 1py~ani~, in:ioż~ nawet 

wąitpliwooci, dlaczego zajmujemy s1ę ZJaw1sk1em ef<;
meryoeznym, jakie istnieją praiktycizne konsekwe~c;-Je 
działalności Teatru Artystyez.nego, co nowego wmosł 
do his>torii polskiej sceny? Ni.J? na t~ p)"tani_a odipo
wiemy sobie ostatecznie zasitan?Wmy się pok•rot~e nad 
ki'lkakrotnie jiuż iużyity•m te.r.ffilnem „teatr styhzowa
ny" spróbujmy spr~cyzować bliżej jego zn.~cze<nie, na
razle teoretyczne. Szczęśliwie Sii.ę składa, iz w r~wa
żania.ch o styilizacjl w Teatrze AI"ty~tyc~nym moze~y 
się odwołać bezpośrednio do wypowiedzi sameg? .Les
miana, Jego definioaji styUza.cji i 'Prakty.C1Znego J€J za-
stosowania. . 

Wszel:kie teoreotywwanie nie poparte ,pra·kityką z go-
ry 5lkazane .jest na egzystencję w s:fe~ .czysto. ab
sh,akoeyjnej. Dl,atego Leśmian, ipodobme Jaik v.:1eky 
reformatorzy •teatru - wyniki swoich praemyśilen re
alizował na scenie s.prawdzaijąc niejako ich preydat
ność. Jaik j•uż wsPomniano g~ówi:.a Unia 1:eatru A~ty
sitycznego =ierzała 'ku styllzacJi •. ~ .kito.rą iprz01~00 
uw~ać sztukę uogólniania z pominięci~".i . szczegol?w 
dla ujawnienia całości. Tę ~tą def1m<:Ję. Leśmi.a_n 
obwa•rowuje szeregiem zas~nezen. vyedłi':g ~iego k<;z:
da sztuka pomija szczegoly dl<: u1awnien:ia . ca.los~, 
w każdej sztuce zna;jdziemy tylez wys~czegolnie~ia ile 
uogólnienia. Różnica polega na. rodza1u wyłowwnyc~ 
szczegółów i na rodzaju calości, to znaczy koncepcJi 
autora. Cell styliza-Oji mo~e być różny. U realistów 
będzie ohodiZi.ło o maksimum złiud.ooni~ 1popr:e.z eikspo
oowanie drobia'Lgów codzieruności n~J<ba•!"dtieJ '<!zyt71-
nyoeh i widocznyoh, w s-zituice ibędąceJ a;ityte~ą Tea<h~
mu nie cltodzi o złudzenie, lecz o bezpo~rednie pr7eni
kanie rzeczy, o ujmowanie żywego pię~na. w zywe 
ramiona, które nie ludzić, ale wzruszac się prag~ą 
i wypelniać dreszczem uroczy~tym . nagl~go zes~olen~17 
się z tajemnicą życia. Dale<:i twierdzi LeŚ'Jman, ~ 
sztuka ta napomyka o całości bezpośrednio, od razu, 
najprościej, nie starając się o żadne pr7ebiegle zorąa
nizowane zludzenia i wypatrując te Jeno szczegoły, 
które mają najbliższą i najściślejszą styczność z ową 
niepojętą i nieogarnioną nigq,y całośc~ą. „Ta sz~uka 
właśnie ucieka się częstokroc do sty~izac1i, . czy.li , d.o 
wyszczególnienia barw, lini~, k.sztaitow nar1;00;zn~e1-
szych, najgłębiej w ducha sięga1qcych z pommię~iem 
szczegółów blahych, zbytecznyc~, przypadkowych i ca
łości owej za mało lub zgoła nie pokrewnych. U:JPr~sz
czenie więc pcxprzez styJiza·cję nie je&t z.ubo~emeun 
środków, ale wyborem najkonieczniejszych •.. na1prost
szych i najbardziej skutec7nyc~ U: real~zac7i ~patrzo
nego celu. Sama styilizacJa me Jest ziawiskiem no
wyun, gdyi sztiuik,a teaitriałna od .najidawniejs~y<='h cza
sów posługuje się stylieacją, waznym natomiast czyn-
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nikiem, decy<l1ującym o jej odkrywcrości, jest roozaj 
stylizacji, kierunek, opozycja nowy.eh pierwiastków 
w stos·unku do utartych kananów .stylizacji naturali
styczinej. W świetle wypowiedz.i samego Leśmiana 
i jego praikityk sceni<cznych nie trudno okre·Ś'lić ten ro
dzia~. Jesit to stylizacj.a wyidobyw;ająca praede wszysit
kilm z utwo!'lu nlllrt satyryczno-;groteskowy, wspierana 
sekwencjami .pantomimicznymi (Grabbe) z silnie ak
centowanym pierwiastkiem ry1tm.iczno - muzycznym, 
przybierającym formy taneczne •nie zawsze będące 
czystą pantomimą. Z tak ogólnie pojętej styłizacji 
wypływa •OO.ły szereg konsekwel1lCj i bezipośrednio do
tyczą·cych sposobu gry aiMiorskiej oraz tego wszystkie
go, co rozll!ffiiemy pod słowe'm - inscenizacja. Ze 
stylizacja Leśmia•nowska zorientowana była na grotes
kowość i komediowość -świiadczy wymownie ·repertuar 
Te.aitru Artystycznego o przeważającej większości 
utwor-Ow komediowych.I) 

Wiprowadzenie styJimcji, ibędą.cej antytezą sty'liza•oji 
nahwalistyooniej, .należy do największych osiągruęc 
Teatru Artystycznego. Po .pr-emierze sztuki Gra<bbego 
J. Lorentowicz ,pisał: zdumiona publiczność nie latwo 
zrozumiala, o co chodzi, ale odczula, że w tej sztuce, 
gdzie wszys~ko wywrócone do góry nogami, odrzucano 
ją nieustannie na drugi biegun od szarego naturalizmu. 
Sama koncepcja srtyJiz.aicj i za&tosowanej w inscooizacj i 
Grabbego jesit wynikiem gruntownych studiów nad 
tekstem, najgłębszego ziroziumienia jego senS'U ·ukryte
go w kostiumie g•roteski, metafory, gęstych aforyz
mów. Z nieprzetbu.maczalnej •często ·na „języ:k" sceny 
metadioryc2mości Leśmian uczynił obraz w przestrzeni 
poprzez <lodarnie do istnieją.cego •utworu j.eszcze jed
nego, złożonego z ruchów tworzących nlerozdziełną 
całość, a •będących w tkoń1cu rukTytylffi tańcem (kadiryl), 
w !którym sytuacje byly poszczególnymi jego figurami, 
uzys·kując przez to uwidzialnione wzruszenie scenicz
ne, przepływające prz.ez cały inscenizowany UJtwór. 
Taniec ów spajał .jednocześnie „rozwichrzoną" kom
pozycję sztJuiki .i .nie •pozwała! zapomnieć o całości, 
owym ,,głębszym" znaazenilu na tle ,groteskowo-ironi
cznyich TOT.Strząs.aiń ,problemów iycia i iśmlerci. Z <tańca 
jednocześnie płynę!ły „ogólny ton, ruehy" - a więc 
sposób g.ry iaiktarów kT.ańcoWIO różny od gry nat'UraU
styeznej. Stylizowane .ruchy aktorskie polegały n.a 
oderwaniu ich od poszczególnych słów, gdzie peł>niły 
funiktję podrzędną, dodatkową i praeniesieni·u ich na 
slow.a i zdania pozornie do tego ruchu nie należące. 
Przez to JUZyskał Leśrnina tzw. ll'UCh przedlużony w 
czasie od słów rgoszez.egól!nych niezależny, samodzielny 
dążący do rysunku, syntezy, plastycznego sensu. Kon
cepcja ruchów stylizowanych wymagała u·chwycenia 

I) Dla przykładu podaję repertuar Teatru Artystycznego 
w porządku chronologicznym; Ch. D. Grabbe, żart, satyra, 
ironia i głębsze znaczenie, Molier, Scapin - Matacz, Arysto
fanes, Gromiwoja - Lizystrata, A. Fredro, Dożywocie, H. 
Becque, Kruki, P. Louys, Kobieta t pajac, Meyer - Foerster, 
Alt-Heidelberg, St. Wyspiański, Jultusz II, M. Maeterlinck, 
Intruz, Rachllde, Handlarz słońca. 
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(Zdjęcie 2) 

Grabbe - ŻART, SATYRA, IRONIA I GŁĘBSZE ZNACZENIE 
w roli diabła - Orliński 

i xrozlllffi.ienia istotnego sensu utworu, nie zawsze w 
sposób pełny dająoogo się wyirazić w słowach . Dlatego 
pias•tyka ruchów, jch .n.i.ej.alko pozasłowny sens Oldsła
niały na ~cenie treści domy,śl•ne, n!iewyratha<lne wymy
kad ·ą·ce się słownej d-efinicjd. W dwóc'h wypadkach 
słowa rzastąpione ZO!Stały samym tylko •ruchem na itle 
muzyki 0pantomilmiczna scena morderstwa krawczy
ków i seena pijacka). Stylizacja gry aktorski.eij zmie
rzała więc głównie w tkier.Ullllku przedlużenia ruchu w 
czasie i wydobycia zeń rytmicznej jednoczesności, co 
z dużym powodzeniem osiągnięto w g•rze zespołowej 
chóralnej gorzej było w scenach solowej gry aktorów, 
którzy ni~ zawsze mogli poradzić sobie rz •naturalisty
cznym.i nawytkami, stąd .kompromis reżysera na styli
zację częściową obejmującą również dekoracje i ko
stiumy. (ZJdj. nr 2). Dekora:cje miały tbyć utrzymane 
w tonie ogólnym jako karykatury pejzażów, mebli, sa
lonów Ud. Kostiumy natamiasit .przysrosowane do 
ogólnej ·Ironcepoji scenicznej •utworu. ~ra'lliczenie 
rzeczyiwistej głębi sceny i ZJas.tąpienie jej złudną, pły
nęło z chęci organizowania poswrególnyc'h sybua<:j i 
w obrazy, operiujące skróconą iperspeikitywą, stąd ten
dencja do grania na przed1111iej cz;$ci sceny Il.ub na 
środlku. Stylizowana inscenizacja S7Jtulki Grabbego 
należał.a do najtbardziej udany>0h. W żadnej z następ
nych sztuk nie operowano •ty.Lu pomysłami styUza<:yd
nymi naraz. (zdj. nr 3). Już w następnej. insceni~acji 
komedii Mo'liera Scapin - Matacz &tyllz.aqę o~ramczył 
Leśmian do pewnego tyłko szczegółu, a mianowicie 
Zi!1iósł 1kulisy, .umieszczając wykonawców na ławce w 
głębi sceny p.rzez cały •czas trwania atkcji. Kiedy nad
chodziła :kolej ę,ry poSZJczególnej postaei, aktor wsta
wał, wchodził, półkolem na •front sceny, odgrywał 
swoją kwestię i wracał na miejsce. Wy•tworzone w
stało w ten sposób żywe, małownicze tło dla obirarz.u 
g•rającego na przodzie sceny aktora. 
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~ 
Sporo nieporozumienia w kryityce teatralnej wywo- · 

lała premiera Gromiwoi - .Airystofanesa w Teaitrze 
Artystycznym. Jedni za Cz. Jankowskim, irzekOJ_lle 
wypaczenie .sensiu 1utwoou widzieli w odreaiistycznie
niu inscenizacji że też kierownictwu Teatru Arty
stycznego nie blysnęla idea pokazania, . że ko?ned~a 
staro-grecka może być traktowana realistycznie, ze 
nawet wymaga tego ścislość stylowa, inni znoWl\l rzu
cali gromy na -reżysera za brak ściśle określonego celu 
inscenizacji :który zgub.il wciąż aktualne ponadczaso
we wwtoś~i komedii. Jak 'było irzeczywiście, czego 
doikonali Leśmian z W-roczyńskim w .ich pomy~le sce
nicznym Gromiwoi? DOk,onali ,mianowicie ba.rdzo pro-
stego zabieg•u sty<lizacyjnego w sceno%rafii, grze a:kto-: 
rów, podawaniu telmtu. Znane są hczne wyipow1~dz1 
Leśmiana w obronie poezji 1utwol'!u •sceniczmego, Jego 
ryitmu i melodii, 2lll•pełnie ignorowanych przez ws.pół
czesny rteatri) . Będą<: wierny swoim poglądom na ro!r: 
poezji w dramacie, Leśmian ipokazał to pra<kty~me 
na przykładzie Gromiwoi. Nas~cając. poszczegol~e 
wypowiedzi patasem, ~ zachowamem s1lnego zrytmi
zowania ,tekstu, :podkireśLanego il'US't-racją muzycziną 
Luaj·ana Marczewslkiego, Qpartą na motywa·ch sta:ro
-greckkh, uzyskano podwójny efe-kt, będą<;y świado-
mym zamierzeniem reżyserskim. Efekt p1e-rwszy -
to podkreślenie w poezji pierwiastków iry•timicZI110-rnu
zycznyich, <drugi na•tomiast - to odkrycie na?głęb~zego 
pokŁadu ideowego •utwol'u, o zaprzepaszczeime ktorego 
posądzano Leśmiana . Ten drugi icel osiąg•nięty został 
popraez kontrastowe zestawienie poetyckiego patosu 
z komizmem syibuacji dając w surmie obraz grotesko-
wy, odsyłający do :pozarea!listycznego rozumienia. za-: 
cho~ący.ch zjawisk 'niezdeterminowanych realia!Thl 
kontekstu. Stąd dezorientacja krytyki, .kitóra w Gro
miwoi dostrzegła <tylko zwu1g.a.ryZ10waną komedię ku 
uciesze publiczności. W scenog,rafii Drabika mała 
scenka roz,rosła się ·do rozmiar,ów monumentalnych 
poprzez reędy ipropilejS1kich kolumn j.dących dwoma 
szeregami w da.I. (zdj. nr 4). 

1) por. B. Leśmian; Teatry warszawskie; Szk.lee literackie. 
Warszawa 1959 s. 206-214. 

(Zdjęcie 3) 

Molier - SCAPIN - MATACZ. Noskowski (Scapin. 
J. Orliński (Geront) 

(Zdjęcie 4) 

Arystofanes - GROMIWOJ A. Cz. Trapszo - Staszkowska 

Po inscenizacij •sztuki Grabbego eksperymenty sty
lizacyjne nigdy nie obejmowały już .całości utworu, 
ograniczały się albo do gry akitorów, a·~bo podawania 
tekstu lub soenog•rafii. 

Z pozostałych sztuk granych w Tea,trze .krtysty<!iZ
nym na uwagę zasŁuguje rje.sz·cze Lns.ceni-zacja Dożywo
cia A. F,redry, charakierystycz:na w pewnyim szczególe , 
bo ·rzuca,jąca ~namienne światło na powiąz.a:nia Leś
miana z .koncepcją teatru i rytmu niemieckiego refor
maitora ·Georga F>uchsa. Eksperyment z Dożywociem 
pdlegał na wystylizowani<u tempa dialogów w rytm 
maziura. Wpr,awdzie sxbUJkę reżyserował Wroczyński 
niewątpliwie jednak .pod inspiracją Leśmiana . Słusz
ność wy1branej stylizacji utworu Fredry potwierdziła 
inna inscenizacja, również komedii Fredry (Damy 
i huzary), dokonana •przez St. Perzanows,ką w Teatrze 
Aiteneum, w której niezależnie od eksiperymentu Wro
czyńskiego ·diailogi stylizowane były w ry,tmie marsza 
kawaleryjskiego. 

Po premierze Dożywocia klrytyka teatralna zdobyła 
się 'tylko 'na cierpkie uwagi w rodzaju - ~ialogi po
dawane byly zbyt staccato. N.a Dożywociu właściwie 
kończą się eiksperyimenrty stylizacyjne z,ałożycieli Te
atru Artystycznego. Da.lsze pozycje repertuarowe były 
już tylko bezprzykładną wal,ką o honorowe dotrwanie 
teatr.u ido końca sezollJu letniego i częściowe zabezpie
czenie mc.ite rialne ·na niepewną przyszłość członków 
ambitnego zesipobu, stąd 1.akie utwory jak: Kobieta 
i pajac Louys'a czy Alt-Heidelberg Foeirstera i iro
niczna w swej wymowie jednoaktówka Raohilde 
Handlarz slońca - [ 'rana jako ostatnia. 

Działa'lność Tea•tru Art)'lStycznego ·spotkała się z nie
zrozumie.niem. Trzeba jedna<k oddać spra1wiedliwość 
pewnej czę-5ci ówcz-esnej krytyki teatmlnej, która nie 
zawsze umiala sobie poradzić z nowym zjawiskiem, 
jednak mtmo to składała hołd •i ostrożne uznanie am
l::icjom a•ritystycznyim twórców teatru. Ten sam Cz. 
Jankowski, który tak sceptycznie oceniał szereg in
scenizacji, po ipremierze s:?Jtuki GrCMbbego pisał - aż 
milo znaleźć się w obecnej atmosferze tamtejszej; za
palu, poszukiwań artystycznych i druzgotań zaśnie
dzialych szablonów. W każdym jednak razie, zjawie
nie się na widowni naszej Tea;tru Artystycznego jest 
wypadkiem nie tylko sensacyjnym, ale i bardzo, bar-
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dzo pożo,danym. Wyrąbane zostało tam, w Filhar
monii, bodaj okienko na szersze widnokręgi i na ożyw
cze świeże powietrze. Nie zdawano sotiie tylko sipra
wy, gdzie biją źiródła nowatorstwa i „ożywczego po
wie.trza", !które mimo wszysitko są dość cz~elne. -
P.ierwsze - to Craig i jego koncepcja „teatT1u czyste
go", dr.ugie natomiast - :to Georg Fuchs .i teatr re'lie
fowy. Stw.ierdzenie w należy oczywiście 1przyjąć z ca
łym szeregiem z.astrzeień, •gdyż ani Craig, ·ami Fuchs 
nie 2:1naleźili pełnej reaUzaoji w Teatrze Artysty~nym . 
Cała !koncepcja teatru s.tyli<zowanego i związana z n:ią 
reforma sceruog1rad'ii, gry aik>torisikiaj, .rruchu, obecność 
w pewnych sekwencjach pantomimy wszystko ito po
brzimiewa znajomymi sformułowaniami Cra'iga w jego 
dialogach O sztuce teatru. Brymat ·reżysera w teatrze, 
wnikliwa interpretacja tekstu scenicznego, zrozUlJTiie
nie dego ducha - to •następne og·n~wa wiąiżące rpostamę 
artysty.cziną Leśmiana z postawą Craiga. 

Na inne .powiązania tea<tI1U Leśmiana, w.s.ka.ziuje ten
dencja do gry na froncie sceny, silnej •ryitmizaaji 
tekstu. Ohodzi tu o koncepcję teatru reliefowego 
Georga •Fuchsa. Autor Die Revolution des Tlieaters 
uważał, iż podstawowym elementem widowiska tea
tralnego jest efekt reliefu (pł~korzeżiby) uzyskany 
poprzez grę aktora na proscenium. W związilm z tym 
w jego !Ktinstller Theaiter zrezygnowano z głębi sceny. 
Cały natomiast kieriunek estety.czny •reprezentowany 
przez Fiuch!Sa 1 uw.ażał za istotę wszelkiej kultury i sty
lu rytm 1), dlatego gra aktora w „żywym reliefie" po
l egała na jednostronnym akcentowaniu mimicznych 
i muzycznych elementów dramatu, prteksztalcając 
teatr w miejsce czysto opt·yczno -akustycznych doznań. 
Kon.cep-ej.a re•liefu iu Leśmiana •przy1bie<rze kształ<t ży
wych posągów, obrazów, tła. Na.tomiast rytm, pier
wia'Slbk.i muzyczne wy.korzysta.ne zostały w podaiwaniu 
tekstu - (Gra1bbe, Fredro, A•rystofanes) . 
Patrząc z półwiecznej perspektywy •na osiągnięcia 

Tea<triu Artys1tycznego •nie trudrno dostrzec, iż wy~na
czyły one nowe drogi rozwoju sztuk.i .tea·tTalnej, od
krywając w styHzacj.i niewycze!'lpane żródło oryginal
nych i twórczych możliwości. 

I) por . B. Leśmian; Rytm jako światopog!qd i U źródet 
rytmu W; Szkice literackie. Warszawa 1959 s. 66-76. 

(Zdjęcie 5) 

P. Louys - KOBIETA I PAJAC. Mila Kamińska (tancerka ) 

SPOTKANIE · 
Z JEAN LOUIS 
BARRAULTEM 
ANRZEJ 

JASIEWICZ 

Zagłębiony w fotelu człowiek o zmęczonej twarzy 
wpat:rude się bez riuohu w scenę. Zdawałaby się, że 

drzemie. - Non! - Ostrzy krzyk zatrzynmje w miej
scu mężczyznę ,zabierająoego ·się do wlania trudzny 
w ucho śpiącego. Człowiek z d'ote'la podnosi się cięż
kim •ruchem i wchodzi na scenę. W świetle reflekto
rów jego <tiwarz 1pocięta zmarszczkami wydaje się oesz
cze bardziej zmęczona i zupełnie nie ipaS1Ud ą•ca ido peł
nej mrodz.ieńczego wyraz·u 1reszty ciała. Dw.a, trzy 
szybkie kraiki w kiel'lllll11k.u leżącego. ·Ruch ręki mający 
swój paczą.tek i zakończenie - 1priawie wi<lzi się triu
ciz'l1ę spływa~ącą .do ucha.. . W tym momencie gwał
towna zmiana. Odprężenie, .przerwany oddech, śwd•a

domość czynu i strach - wszystkie te fazy możemy 
śledzić •jak na zwol1nio:nym filmie . Naraz wszystko się 
urywa, twarz wraca •do swego „normał.nego" wyrazu. 
- · Powtarzaimy -

Ta mała etiuda zademonstrowana podczas prób 
Hamleta młodemu adeptowi Paryskiego Konserwato
rium, to nie tyJko znaJromite studium .pi.5ychoJog.icrzme 
stanów psy•chicznych mordercy; to rtakże .pewien wy
kładnik pog•!ądów Jean~Lcmis Barraullt, owego czło

wieka o zmęczonej twarzy, na sztukę a raczej rzemio
sło aktorskie. Barira•ult to 1rieżyser, aikltor i mim. TDud
no byłoby stwieridzić, czym •je8't naj1ba.rdziej. Idea 
„teat!'lu totalnego" dys.pon.ującego wszelkimi czynnika
mi oddziaływania artystycznego wymaga użycia peł

nych środków eksipresj i aik!torskiej. W tym aktorowi 
pcmaga BaTrauH mian. Opanowanie ciała, siła jego 
wyrazu - to dla Barrault czynnik równorzędny sło

wu. 'Dwórca positad tragicznego mima Baptisty ip.ray
wiąziuje niesły·chaną wagę do zagadnień ruchu Tła sce
nie . Sposób chodzenia „trzymania się", gest - wszyst
ko to musi być .po:diporządkowane prawdzie stanu psy
chicznego. Dopiero po 2maJezie niu pr-awdy I'UChu po 
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połąc :eniu jej ze sla.wem, można pozwolić sobie na 
stylizację, :1a poetyckość ... 
Słowo ma wielkie tradycje w teatrze francuskim. 

O i'le zainteresowania ruchem wywodzą się u Bar
rault z cza.sów jego współpracy z Dullin'em, od jego 
związków z ruchem surrealistycznym, czy wreszcie od 
zain.teresowań starofrancuską farsą i japońskim tea
trem No - to słowo kunszt wymowy i artykulac!ia 
- wiproS>t (Id kila:syków: od Moliera, Racine'a i Cor
neLlle'a. Tu cł)odzi nie tylko o zachowanie stylu mó
wienia, lecz także o sposób artyk•ulacji. U BarrauJta 
podobnie, jak w komedii franou.skiej Moliera mówi się 
bardziej na zewnątrz, podcz.as gdy renesansowe słowa 
Szekspira rodzą się •U Barrault i jego aktorów gdzieś 
„na gard'le". Jakże -różni :;ię sposób mówienia molie
rowskiego Tartufe"a od pana K. - Kaflti. 

ów ,1teatr totalny" sta;wia też wymagania przed 
BaNau.ht'em - reżyserem . Podkreśleniu poetyckości 

teaitru sł•uży muzyka i dekoracje często si.lnie S>tylizo
wane. Przeciwwagą są kostiumy bardzo .bogate i rzecz 
is1:otna ba·rdzo os-ad•zone w epoce. Pełny obraz teatru 
Barratlli•t'a dają •przedstawienia wielkich misteriów: 
drama.tów Claudela. Ten niesłychanie poetycki, meta
foryczny, ·nier()z1urnia·ny często autor znajduje swe 
pełne potwierdzenie w teatrze Odeon. Claudel i Ba•r
rau!ltt stano,wili itaką parę, jak niegdyś Jean Giraudoux 
i Jouvet. Znakomita większość iprapremier dramatów 
cla•udelowskich 1była 1dziełem Jean-Lo•ui.s Barr<aUJlt~ 

Wystawienie sztuki o tak .potężnym i ::;pecyficznym 
ładunikiu rnozrnficznym jakim wypełnione są dzieła 

Claude1a, wydaje się wyimagać wielkiej ilości prób 
anailitycmy-ch. Tak jednak nie jest. Barrault reżyser 
poświęca olbrzymie ilości czasu na przestudiowanie 
utworu, ale przy.stęp.urjąc do .pracy zna wartość każde
go Zidania. P-o-tem już rzeczą najważniejszą jest poddać 
aktol!"owi ton, pomóc mu uwierzyć w konsekwencję 

działania pmtaci. A to osiąga się najłatwiej w sy
tuacjach. 

Najwari:niejszym zadaniem reżysera - Barrault'a 
jest znalezienie osobowości .postaci. Przystępując do 
pracy z a•ktorem Ba•rrault już ena „prawdę" danych 
os·ób. Ażeby dobrze grać rolę, trzeba móc identyfi
kować się .z nią. I w tym trzeba pomóc aktorowi, po
nieważ owa, „prawda" zależna od inwencji reżyse·r

skiej, musi być podporządkowana koncepcyjnie całości 
utworu dramatycznego. Rzeczą aktora, ~est wypeł-
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nienie własnymi środkami aktorskimi przyjętej kon
cepcji. W zasadzie Barrault nie dopuszcza do •tak 
zwanej gry „przcciwpostaciowej". Można by sądzić, 

a nawet stwierdzić, że reżyseria na za.sadzie „kontry" 
czyli wyjścia i::rzeciwko i::~awdom - zdawałoby się 

oczywistym w sztuce, jest dla dyrektora Teatru Odeon 
rzeczą nie do przyjE;cia. 

- Dzieło jest przed nami jak żywa istota. By móc 
je wystawić, rr:usimy nauczyć się kochać, kochać 

z wszystkimi jego zale1ami i wadami. Rozwinąć mię

dzy nim, a na :n i kontakt.. . 
Działać wic;ccj z sercem niż z głową ... Zbyt·nio nie 

rozmyślać. Te słowa .Jean Louis Barrault'a, świadczą 
o jego emocjonalnym podejściu do sztuki Z 70 sztuk 
wystawionych przez J. L. Barrault'a w ciągu 19 lat 
istnienia Corr pa.gnie Renaud~Barraul t - wię.k.szość 

to utwory afirmujące jego idee teatriu. Przyznać trze
ba, że ta idea musi być bardzo •przekonywająca skoro 
w ze.si:;ole na 60 aktorów dwudziestu kilku towairzyszy 
swemu kierownikowi od założenia teatru. A w tym 
zesipole obok siebie stali aktorzy tej miary co: Maria 
Casarf;s, Pierre Brasseur, Simone Valeiry, Jean VHar, 
Madelaine Renaud czy Marcel Marceau. 
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G Ł O S Y P R A S Y 

O „SŁOWACH BOŻYCH" 
W PARYŻU 

ROBERT 'KANTER.S (L'Express - 28. HI . 1963) dał 
tytuł swojej recenzji „VaHe Inclan. - Między !Maeite-r
lindk'iem i Gheiliderode'm". 

Po sitreszczeniiu Słów bożych, wystawiony1ch w 
„Theafre ide F,rance" w iprzekłatdzie Roberta MaNaśt 
kryty>k ;pisze: 

Klilika lat .temu !Marice! Herran'd dał w le Ritleau de 
PiariiiS znalkomite 'IJ'rzedsbawienie ·tej sztuki, pięknej 

i dziwnej1, kipiącej rżydem, żywiołowej, mistycz.nej 
i gora.ko ironicznej, bamcl.z.iej chyiba ironiczn>e'j, niż mli
stycZllle\i. Obeonie Theatre de •France miał s.zczęś'ld.wy 

pomysł wznowienia jej pod kierunkiem Rogera Blin 
w kolornch , mówiąc prawdę, nieco przygaszonych. 

A O AUTORJZE: 

Możina 1powiedrzieć, szukając iporównań w literaturze 
kratiu, lkltóry rówme'ż il'lależał do Kiairola V, że V.ail~e 

Inala111 od teatru w stylu Maeterlincka przechodzi do 
teatru w styl•u Gheklerode'a. Słowa boże, n.apisane 
w roku rn20, wykazl.llją wyirażnie duchowe poikrrewień
stwo z Ghclderode'm. [ „.] 

Chociaż Valle Inclan 'lllffiarł w T. 1936 w przeddzień 
wojny dcm10wej, miał jediniaik okazję do zamanifesto
wania swoich pogjlądów 1polity1cznych, igwałtown<ie 

prezciwstawiadąc się dyktaturze CP>dimo de Rivery. 
Z punktu wi'clzenia teatralnegio wszystko ~est tutaj 

powliedzi.aine przez działa111ie, w działaniu, al1bo le.piej: 
przez lk:omporzyqję i kolejność dwudziesibu Olbrarzów 
przemaw.iających do .nas (l;arÓWlllO s•iłą iplastycrLneti su
gestywno&ci, gak i wartością językową. I być może, 

że godne szacunkiu przedstawienie w „Theabre de Fran
ce" <trochę za bardzo pomi:ja ten aspekt. 

Wydaje mi się, Iże Roger Blin rw swojej ireżyserii 

i intet'pretacj i ·rolli Pedra GaiJ:o bar<l2Jiej troszczył się 

o sam rpomysł, .mnielj o nadan<ie mu odipowd.ed.niej bar
wy. 

W dekoracjacll w ruchu s;pelk:ta'kl p.rzYJPOiffiinał Na 
dnie Gol"kiego - 1natomiast Valle Inolan [ „ .] czerpał 
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bardziaj swoje :nakhnienie z pstrokiaieiZJlly ludowej 
ryciny, niż 2 ponurej rzeicrzyW!Lstości. 

MICHEL DEON (Les Nouvelles Litterakes - 28. III. 
1963). 

K.rytyk uważa, że S<pek<t.akl Rogera Blin wyrządził 

wiełl'ką krzywdę auborowi. CP1rzy tej okazji przypomina 
przedsfawienie il.'Vliaircela Herrand. 

„To był>a jedna z najpięlmiejtszych jego iir1scenizacji, 
niepokojąca i ipoe'tycka, mająca oaiko dedyne tdekoractie 
cienie i zasłony z z·ielonego .muślinu - oraz znakomite 
wyilronanie z wspaniałą GermaLne ·Mon.tero w roli Ma
ri Gaili. 

Surowy dialog, z.rę=ość z daką Mar.cel Herrand 
potralfił s·bopić w jedną całość sceny .tego fireslm, naj
doskona1sza sztlllka prostoty, wzruszająca poezja g·rozy 
i wstydu - wszystko to było olśnieniem, którego da·
reimnie sz·ukałiibyśmy w inscenizacji Rogera Blin, 
zwyklle lepiej usposobionego. 
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RAMON DEL V ALLE 'lNCL.AN 

V alle-I1ncian i Lorx:·a zmarlt w tym samym roku, pierw
szy 6 stycznia, dmgi 19 sieinpnia 1936. Vałlle-Inc'.lan miał 
wówiczas siedemdziesiąt [art; i choć nie dooi~ły go fa
szystowsik!ie .krule, życie jego byro niemniej herokme 
od życia L-orei. nrnairł ze z.męczenia, z nędzy, z od
razy, z ipoga[ldy. Można również powied.zlieć, że zo
stał zarrno.roowaony, .aile w sposób bairdz:iej podstępny. 
Cl, którzy nie ohcą ruzinać w Va11e-Incla·nie prawdzi
wego demokraty i zaangażowanego pisarza, mają 
w odwodzie powaiżny a11wumenrt; : 1niezruośną iprotelrejo
na1ność jego pierwszy.eh •utworów. W (["ZOCZY samej, 
p!Barz długo wierzył, że seiczęście ludu sipoczywa w rę
kach „elity", d głosił nie rewol1U1tję, łecz „odfkiupienlie", 
p-odobnie jak to cz.asem robił Dostojewslki. W 1917 r . 
stanął jednak po stronie straij•k:ujących, a dyktatura 
Primo de Rivery zastał>a go w szeregach opozycji. Zo
stał aTesztowany w 1929 r., a dyikrta<tor ·nazwał go „wy
b.imnym ipoetą i ek!strawaganokim obywatelem". Z po
czątkiem fart; i(["Zydziesty.ch Vahle-Inclan przystąpił do 
Stowarzyszenia Inte1ektualistów Aintyd'aszystowskich. 

Jeśli nawet określenie „dramatopisarz za.angaiowa
y", użyte w 'Sll:osuinkru do te~o wynęd?Jniałego i ~iber-

ZE!Rlll ńskiego -htdalg·a, wydaje się uproszczeniem, pozo
staje jednak faiktem, że poczynając od 1920 r . twór
czość jego nabiera nowych wymiarów. Jest to właśnie 
rok powstania Divi.nas Pa!Labras i Luces de Bo<hemia. 
Od ·tego •czas.u Vail.le- Inola•n staw1ia czoło rzeczywistości 
i demaskuje ją. Nadal z ipo.zy.oji estety - nie jest bo
wiem polityczinyim tr)"bunem - ale estety szlachetnego 
i pełne.!io oburrzenia. Nie wysłuchał lekcji ma:rksistów, 
ipoz.ositał wolnym 'Sltrze!cem, nie 'UZ!brojonym w teorię, 
często niekoherentnym, aile demas<k'lLjącym feudałów, 
korupcję politycz.ną, barba.rzyństw'O obyczajów, prze
sądy, pychę woj:s.kowy-0h. I 1t.aki'In pOizoo.tał do . śmie:rci , 
przechodząc, w zai!etnoki o·d politycznej koniUJ1J\tury, 
róme koleje losu: fetowany ii obdarzany urzędarr1, po
tem zapomniany i Zltlbo·żały do tego stOlpllia, że które
goś ·roh.<u na Wigilię miał >vraz z rodziną tylk·o gar·ść 
zmarzniętyic-h ziemniaków. WóW'Czas to wyn.ailazł nowy 
gatunek ·dramaty,czny, który nazwał „esperipento", co 
= •aczy mniej w.ięc.ej ,,stras;o:ydło". His;pania wyda
wała mu się „girotesikową deforuna-0ją rżycia euroipej
sdde<Yo" i ~stanowił wsk!rzeslić na scenie jej rzeczyiwi
stość. 

ze szkicu Renee Saurel 
(Przedruk z „Dialogu" ·nr 8 ~ 1963) 

Bueno Vallejo: „teatr VaHe-!nolana de::it bardzo ak-
1Jualny, jest baridziej „rt;eatrem" •11'iż w epoce, kiedy po
w.stał . Powtórna lektura dzieł Valłe-Inclan.a wprawia 
w zidtumienie... ·Wie1e zawdzięcza mu. ·Lorca, najwięi..lt:. 
szy spośTód jego następców. I idzi:ś •jes=e Vallle-Inolan 



wydaje slę nam pisarzem bliskim, wsipaniałym od
krywcą swojej oj.c-z.yzny, ujawniającym nliezibyt podą
gają·ce i .śmieszne oblicze priawdy o cz!owie·kiu ... ". Po
dobnie pisze o nim AJ!ons.o Sastre: „V.alle- Inclan jest 
jed·nym z mistrzów teatru europejsk.iego naszego sitiu
lecia. Jego teatr ito a>urtonomiczne odkryde hisz.pań
skiego ekspresjonizmu teatr.alnego, to aintycypacja póź
nie1szego antyp.sychO'logizmu .teatru „społec.z.nego", to 
świadome zastosowanie tec-honliki wyobcowan'ia. Widzę 
w tym <teatrze możlliwość reailizimu ekspresjonistyczne
go, U;:rytycmego, satyrycznego i his7.1pańsk.iego". 

„Od cza.siu publik·a.cj i Div i nas Palabras („Słów bo
źy-ch") nie zn1ienily się stosunki o·pisane w sztuce i nie 
zmienili się ludzie. Dlatego teź ~ewien miarodajny 
krytyk mógł napisać ite słowa: „Val:le-Indan je"".A au
torem <lramatycznyim naojba•l'dziej ipodziwianym przez 
wl.51PÓlc.z.esne młode pokolenie teatralne. Jego wpływ 
w.ciąż wzras<ta. Val!.le, rze'komy esteta, jest po Pfl"OSW 
pisarzem naj baridzlej ze wszystkich zaang•ażowanym 
w rz.ieczywistość hiszpańską". Podziw rzarwdzięcza Valile
-Incla·n aktualn<ości swoich utworów, 15z,czególnie zliś 
Divinas Palab.ra,s". („Sławom •boźym") . 

(Przedruk z „Dialogu" nr 8 - 1963) 
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