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MAl:.ŻEŃSTWO i DEMONY 

Być może bogactwo problemowe tej sztuki, tak okrut
nej w uporczywym obnażaniu zaskakujących pokładów 
zła mieszczących się w człowieku, najłatwiej daje się uch
wycić wtedy, gdy zadać jej pytanie najprostsze: o czym 
to jest? Niech nas nie zraża banalność tego pytania, nie 
tylko dlatego, że pytania podstawowe zawsze są banalne, 
ale także i z tych powodów, że dzieła sztuki, dramatycc:
nej tak, jak i każdej innej, są notorycznie wieloznaczne, 
a proces określania ich sensu jest także, w pewnej mie
rze procesem jego tworzenia. Każda epoka kultury two
rzyła sobie nowego Szekspira, a wielkość tego dzieła jest 
nade wszystko tym, że jest ono nieustającą. możliwością 
konstruowania coraz to nowych sensów. Strindberg na
leży niewątpliwie do najbardziej fascynujących pisarzy 
nowoczesności, wielu dopatrywało się w nim geniusza dra
matycznego na miarę największą.; Strindberg zarazem nic 
przeżył, jak dotąd swego wielkiego okresu podboju te
atru, takiego, jaki był udziałem jego współczesnych -
Ibsena, Shawa, czy choćby D'Annunzia. Był grany i ow
szem, z powodzeniem, na wielu scenach Europy; być gra
nym z powodzeniem, to jednak co innego, niż zostawić 
niezatarte piętno na teatrze swojej epoki. Patrząc więc 
na Taniec śmierci zadajemy sobie dwa pytania, to pierw
sze, które wyliczyliśmy powyżej, i drugie z nim złączo
ne, które mogłoby brzmieć tak oto: dlaczeg-o właśnie tak 
było, dlaczego tak mierny pisarz jak D'Annunzio, dziś 
niemal kompletnie zapomniany, przynajmniej przez twór
ców teatru, miał szczęście w swej epoce zyskać aplauzy 
najwyższe, podczas gdy Strindberg, jak to widać z Tańca 
śmierci, i dla nas jeszcze pisarz fascynujący, tego wymiaru 
popularności niestety nie osią.gną.I? 

Pytania te uzupełniają. się wzajemnie, ponieważ zagadka 
Tańca śmierci polega na jego widocznej dopiero dla nas 
dwuznaczności (dwuznaczność ta określa płodną możli
wość jego aktualizacji, a więc i uzasadnienie tego spek
taklu), dwa zaś te odczytania pozwalają sztukę tę trak
tować jako rozpiętą pomiędzy modernizmem i współczes
nością i zależnie od interpretacji nadają.cą się albo do 
archiwum historii dramatu, albo do uczestnictwa w na
szej świadomości. 

Kiedy w roku 1921 Karol Adwentowicz w tej samej· 
sztuce stworzył niezapomnianą i legendarną ponoc kre
ację kapitana Edgar.i, była ona, na tyle, na ile wolno jej 
kształt rekonstruować sobie z zachowanych przekazów, 
maksymalistycznym wygraniem jednej tylko z płaszczyzn 
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tej sztuki. Kapitan w interpretacji Adwentowicza był wiel
ką,_ .m~d~rnistyczną właśnie indywidualnością. Jego· samot
?osc, J~go pog~~da dla otoczenia społecznego i rodzinnego, 
Jego I11ezdolnosc do kompromisu z jakimikolwiek więza
mi społecznymi, świadomość niszczącego ich charakteru 
~ego demo~izm. wreszcie - oto zespól cech, które na tę' 
mterprelacJę się składają. Najbardziej zresztą moderni
styczną i dziś dla nas zwietrzałą warstwą tej sztuki, jest 
owa demonizacja człowieka, która dotyczy wszvstkich 
głównych bohaterów Tańca śmierri. Kapitan Ede;a~ ludo
żerca, wampir, którymi to epitetami 1>0 wielokroć obda
rza~ą go jego bliscy, jest demonem zła. Jego działania. 
maJ~ce na celu jedynie niszczenie ludzi z najbliższego oto
czeI11a, wydają się być kierowane tajemniczym i nie da
jącym się_ ~o~u~ieć instynktem, który stanowi naczeln~. 
poza_ wyJasmemem pozostającą cechę jego osobowości. 
Z~azmy bowiem, że także i wtedy, kiedy w ów proces 
mszczenia, co najwyraźniej widać w drugiej części sztuki, 
~·p!zęga _Kapitan .środki najzupełniej racjonalne i z per
fidią obhczone, kiedy doprowadza do bankructwa i spo
łecz.nej kompromitacji Berta, kiedy odbiera mu syna i od
nosi ostateczny triumf nad swoją żoną a zarazem part
nerką owych straszliwych zapasów, są to zabiegi zimne 
i z trzeźwością przeprowadzone, przez człowieka dobne 
k~ncen~rującego się nad osiągnięciem wyznaczonych so
bie celow. Aby rozumieć takie postępowanie nie tyle d!!
monizm jest konieczny, ile osobowość maksymalnie zra
~jonalizo~ana, to znaczy amoralna po prostu. Strindberg 
Jedn.ak I11e . tak ~onstruuje swojego bohatera. Ani pncz 
chwilę b?w1em me pozwala nam zapomnieć, iż jego po
stępowaI11em kieruje tajemnicza potrzeba niszczenia la
m.ani~ inny_ch ludzi, instynktowna konieczność wyr?;i\dza
llla Zia. Piszemy to Zło z dużej litery, albowiem przy 
całe.i konkretności użytych tu środków, racjonalizmie 
w_ przeprowadzeniu tego procesu, namacalności jego skut
k~w. - Zł~ to ma mieć charakter metafizyczny, podob
n~e. Jak ~w1ązan~. z nim demonizm Kapitana, czy ujaw
maJący się . w roznych scenach demonizm Alicji i Berta. 
Wyrządza su: tu zło dla samego zła i jest ono samo dla 
si~bie racją, tak, jak racją samą dla siebie jest nieludzkość 
głownych P_ostaci. ~iedy Bert zrozumie istotę osobowości 
Edgara powie: ludozerca - i ta diagnoza w intencji Strind
berga. winna z.ostać u_znana za samotłumaczącą się. Zło jest 
metafizyczną istotą swiata ludzkiego i wytłumaczyć jei::o 
cha;r~k~er, ~o pokazać właśnie, że na dnie każdej osobo
wosc1 1 kazdego ludzkiego działania ono jedynie spocz· ' 
wa, ja~o egt?i~l_ll· jako_ chęć niszczenia, jako perfidia, jar~o 
ulcgame naJmzszym mstynktom i ten proces obnażania 
właściwego charakteru człowieka nic omija żadnej z po
st~ci_ tej sztuki, z wyjątkiem papierowego w swej mło-· 
dz1enczej szlachetności i naiwności, Allana. Ludzie sami 
z s~~bie c~rn_ią Zło, są rywalami w jego doskonałej reali
zacJ1,_ ~ rozmce między nimi są ilościowe jedynie - sku
teczmeJ walczy ten, kto lepiej dobiera środki do celilw -
w ten sposób odkrywają oni swój właściwy charakter, 
a zaraz~~ cha~akter świata - oto esencja modernistycznej 
zawartosc1 Tanca ~micrci. Dziś już jednak nie wierzymy 
w d emony, a zło nie wydaje nam się b:yć zjawiskiem sa'mo·-
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tłumaczącym; nauczeni historycznym także doświadczeniem, 
chcemy poznawać racje czynienia zła, czy w ogólności na
szy~h działań, _w konkretnych zgoła i nic z metafizyką nie 
maJących wspołncgo okolicznościach, w jakich żyjemy. 

Jeszcze w pierwszym akcie Alicja, charakteryzując wza
jemne stosunki ich małżeństwa, mówi do Berta: Rozchodzi
liśmy się dwa razy jeszcze jako narzeczeni... Odtąd próbo
waliśmy się rozstawać każdego dnia, który miał przyjsc -
ale jesteśmy przykuci do siebie i nie możemy się od siebie 
oderwać. Kiedyś żyliśmy rozłączeni - tu, pod jednym da
chem przez pięć lat. Teraz tylko śmierć może nas rozłą
czyć. Wiemy to i dlatego czekamy na nią, jak na wybaw,
cielkę - i ta kwestia 'ujawnia uzupełniającą tę pierwszą 
perspektywę interpretacyjną, nową możliwość odczytania, 
o wiele bardziej współczesną. Po to jednak by ją odnaleźć, 
trzeba było przejść nie tylko przez doświadczcn ie litera
tury i filozofii, która już po Strindbergu nastąpiła, przez 
teatr Pirandella, Gombrowicza i Geneta ponadto, ale także 
ujrzeć nowe oblicze naszego świata, które nie przez demo
ny, lecz przez ludzi praktycznymi powodujących się racja
mi, zostało odsłonięte. Jest zatem w Tańcu śmierci zawarte 
odkrycie, które eksploatować nauczył się teatr ostatnich lat 
trzydziestu może, jest ono zawarte niejako poza świado
mością Srindberga, który nie mógł jeszcze. ze względu na 
horyzont ideowy czasów, w jakich żył, uświadomić sobie 
całego jego znaczenia. Toteż w miejsce, dla nas dzisiaj bar
dzo zwykłego mechanizmu, wprowadzał demony. Spójrzmy 
na tę sztukę od tej strony: Alicja i Kapitan są małżeń
stwem, całe doświadczenie cywilizacji europejskiej pon
cza nas, że małżeństwo jest tym sposobem społecznego ist
nienia, który wyróżnia się najściślejszym zespoleniem, sa
mo wszelako zespolenie dwojga ludzi może tworzyć między 
nimi takie mechanizmy psychospołeczne, które będa pro
wadzić do wzajemnego niszczenia. Alicja i Kapitan · przy
kuci są do siebie, to przykucie właśnie stanowi realny 
i sprawdzalny motor wyzwalający najgorsze ich cechy 
i obnażający najbardziej przerażające strony ich osobo
wości. Kiedy w wir oddziaływania tego mechanizmu do
stanie się Bert i on będzie musiał przyjąć uczestnictwo 
w grze, która tutaj się dzieje. Załóżmy, że wszyscy, także 
i ta nieszczęsna para małżeńska mieli najlepsze intencje 
że dwadzieścia pięć lat przedtem, kochali się, chcieli stwo: 
rzyć rodzinę, swój azyl wzajemny w świecie - intencje 
te wszelako załamał autonomiczny, od nich niezależny me
chanizm współżycia międzyludzkiego. Miłość przerodziła 
się w nienawiść, azyl w piekło - więź ta jednak nie tYi
ko wniwecz obróciła ich zamiary, lecz także w piekle tym 
przykuła ich do siebie nierozerwalnym łańcuchem. .Jakżeż 
w t~ki":1 . o~czytaniu Taniec śmierci przypomina jedną 
z naJgłosllleJszyeh sztuk łat ostatnich, mianowicie Kto się 
boi: Virginii Woolf Edwarda Albee. Ten sam łańcuch sprzę
gaJący, ten sam mechanizm wzajemnej destrukcji włas
nych osobowości, ta sama niemożność zapanowania nad 
jego samoczynnym, z faktu istnienia dwo,jga ludzi w:vni
ka,iącym działaniem. W Tańcu .~mierci bohaterowie prze
rażają swym demonizmem, w sztuce Albee'go swą drę
czącą przeciętnością. Których się bać bardziej? 
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Być może więc losem Strindberga było wyprzedzać na 
tyle swą epokę i antycypować przyszłość, aby nie mogla 
ona przyjąć całej jego wielkości; być może zarazem lo
sem jego było tkwić na tyle w swej epoce, aby przyszłości 
jawić się, jako autor przejściowy właśnie. Epoka Strind
berga w teatrze została tedy rozparcelowana na uczest
nictwo w dwóch różnych, choć podobnych światach i sa
ma siebie nigdy nie zrealizuje w zupełności. Ale nie 
wierzmy łatwo takim diagnozom: stanąć możemy jeszcze 
przed takimi tajemnicami, że, aby je oswoić, będziemy 
musieli przywołać znowu demony. 
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.„Jako twórca, myśliciel, prorok, prekursor, nowego spoj
rzenia na świat za bardzo wybiegał naprzód, aby dzieło 

jego w najmniejszym bodaj stopniu mogło się zestarzeć 

i utracić siłę oddziaływania. Stojąc poza szkołami i prą

dami, a zarazem ponad nimi, Strindberg łączy je wszystkie 
w sobie. 

Ten naturalista i neoromantyk jest również prekurso
rem ekspresjonizmu, zasługując na wdzięczność całego po
kolenia, które hołdowało temu kierunkowi, i jest zarazem 
pierwszym nadrealistą - pierwszym w każdym tego słowa 
znaczeniu. 

~'I\ 

TomaHz Mann 

... Giganty teatru naszych czasów Ibsen i Strindberg ... 

.... Jedyny prawdziwie szekspirowski nowoczesny dramaturg. 

" '' 

G.B.Sbaw 

... Strindberg był prekursorem całej nowoczesności w na
szym obecnym teatrze. Ciągle jeszcze jest najbardziej no
woczesnym wśród nowoczesnych, największym interpretato
rem teatru duchowych konfliktów, które tworzą dramat -
krew naszego życia. 

Eu1tene O'Nelll 
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1914 

Ogromny Strindberg. Ta pasja, te strony pisane uderzeniami 

pięści 

191.5 
Czuję gię lepiej, ponieważ przeczytałem Strindberga. Nie 

czytam go dla samego czytania , ale aby przygarnąć się clo 
niego. On niesie mnie jak dziecko na swoim lewym ramie
niu. Siedzę jak człowiek na posągu. Dziesięć razy ryzykuję 
że spadnę, ale przy jedenastej próbie osiadam pewnie. Je
stem bezpieczny i mam przed sobą szeroką perspektywę. 

Przeczytałem Strindberga, któr11 mnie krzepi. 

z dziennik.2 Franza Kalki 
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Taniec śmierci Intima Teatcrn, Sztokholm 1909 
Anna Flygarc (Alicja). Anton de Werdier (Kurt), August Falk (Kapitan) 

LISTY STRINDBERGA DO AKTOROW INTIMA TEATERN 

8 wrzesień 1909 

Bracie Falk 

Ponieważ sztuka jest d!uga t męcząca, antrakty, od p1J

czątku aż do pierwszego spięcia, powinne być niezwykle 
krótkie. Potem będzie można je przedłużyć. 

Muzyka (patefon) powinna być b. głośna. Niech panna 
Flygare zostanie w kapeluszu - jest jej w nim do twarzy. 
Nie zapomnij o efekcie kasku w momencie wyj.kia. Mówi
łem ci o tym wczoraj. Telegraf powinien być widoczny. 

Maska Kapitana ma uwydatniać jego brzydotę, wiek oraz 
nadużycie whisky. 
Ważny szczegół. Rozmowa na uboczu Flyga·re oraz de 

Werdier powinna być głośna - tak samo jak rozmowa gdy 
Kapitan śpi na kanap·ie. Bez tego ich gra jest niezrozumiala. 
Dwa słowa o twojej grze: zimna krew, swoboda, zuchwa
łość, pewna mina ale nie zaczepna. Graj tak jak gdyby pu
bliczność nie istniala, tak jakbyś był u siebie w domu. W ten 
sposób stworzysz najlepiej złudzenie. 

SG 
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8 września 1909 

Anno Flygare 

Swietnie! Pani gra jest samym żywiołem. Jednak jedna 
mała uwaga, zresztą bardzo ważna. Niech Pani zachowa 
swoje piękne glissando, które wywołuje znakomity efekt, ale 
proszę mówić wyraźnie, gdyż sala jest większa niż Pani się 
wydaje i wczoraj kilka replik zgubilo się. De Werdier nie 
powinien poniewierać Panią do tego stopnia aby spadał 

Pani kapelusz. Co do reszty nic do dodania. Tylko pochwa
ły. Pierwsza nagroda i złoty medal. 

... Nie moglem Pani wczoraj podziękować. Dzisiaj chcę 

Pani pogratulować - jeszcze raz dziękując. Przede wszyst
kim dlatego, że wzbudzila Pani litość dla Alicji, wkladajqc 
odrobinę godności w sceny brutalne. 

Jest Pani teraz u szczytu - ale jak mawiał Gustaw Waza 
nie jest się nigdy na szczycie... Technika Pani w tej roli 
jest bezblędna. Niech ją Pani kontynuuje, ale proszę nie 
posuwać jej zbyt daleko a przede wszystkim nie do takiego 
stopnia aby ją odczuwano i aby nie wydawała się afektacją 

SG 

8 wr2'c<inla 1901) 

Panie de W erdier 

Jest Pan tak doskonały, że stawia Pan c.zola całej krytyce. 
Widziałbym Pana lepiej w innej charakteryzacji ale moi 
przyjaciele uznali ją za dobrą (aprobowali ją) a więc przy
łączyłem się do ich opinii. MEknę i zadawalam się podzię

kowaniem Panu. 

pański. 

Sł?1 

z książki Augusta Strindberga „Theatre crucl et theatre mystique" 
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Eric P-entley 

STRINDBERG, 
wielośe w jednośei -------

( ... ) Jean Vilar wystawia
jąc „Taniec śmierci" udowad
nia, że naturalistyczne sztuki 
Strindberga są ciągle jeszcze 
teatrem robiącym wrażenie, i 
demonstruje jak osiągnąć ten 
efekt, ale pozatem? 

Pewne wątpliwości, jakie 
zawsze miałem na temat 
Strindberga, zostały raczej u
mocnione niż rozwiane przez 
częste oglądanie go w te
atrze. Nie możemy posuwać 
się aż tak daleko, aby uznać 
sztuki typu „Taniec śmierci" 
i ,.Ojciec" za eksponaty mu
zealne, ale jest w nich coś, co 
napewno nasuwa tę myśl. One 
nie są żywe we wszystkich 
swoich partiach; albo może 
ich cz<:;ści nie łączą się w jed
ną całość; albo? - W każdym 
razie coś jest nie w porządku, 
i tego nie da się zmienić, jak 
to próbowali niektórzy, przyj
mując to zamieszanie u Strind
berga za właściwe jego epoce. 
Przedstawianie rzeczy niejas
nych w sposób niejasny, nie
ładu w sposób bezładny - nie 
jest zadaniem artysty. Wprost 
nrzeciwr.ie! Nie potrafi on po
kazać chaosu, jeżeli sam zagu
bi sic w nim. 

Kiedy oglądamy „Taniec 
śmierci" myślimy „jakież pra
wdziwe", a potem? Przypomi
namy sobie nasze własne 
kłótnie małżeńskie: Strindberg 
wtyka palec w bolącą ranę 

pozostawia go tam. 
(„In Seareh ol Theale·r") 

Taniec .śmierci 

Studio des Ch:imps-E!ysees 
(Pary:I: 1950 ), .Jean Vil a r (Kapitan) 
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T.rnicc śmierci Tbe Nntionol Thealre Londyn 1967 
Geraldine Me ~:van (Alicja), Rober! Stephens (Kurt), Sir Laurence Olivie" (Kapitan) 

Ronold Bryden 

OBUSTRONNA PSYCHOZA 

Taniec śmierci Strindberga jest jego ostatnią, największą 
i najbardziej gwałtowną bitwą w wojnie płci. Podobnie jak 
The Father i Miss Julie oscyluje ona dokoła jego tragicz
nego małżeństwa z aktorką Siri von Essen. Jasnym jest, że 
ich :mzwód pozostaje w jego umyśle jako wyimaginowana, 
bez końca powracająca sprawa Dreyfusa. I napewno Po
wrót Dreyfusa z Cayenne w 1899 r. był tym, co wywołało 
w umyśle Strintlbe:rga, w dwt· lata później, pomysł wyspy 
diabelskiej, umieszczonej na „końcu świata", gdzie w woj
skowej twierdzy-więzieniu, kapitan i jego żona skuci łań
cuchem wzajemnej nienawiści, walczą o zadośćuczynienie 
nie do osiągnięcia. 

Na zewnątrz - miarowe kroki strażników i odległy głos 
trąbki wymierzają rytm dnia. 
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Wewnątrz - zczepieni jak zmęczeni zapaśnicy, kapitan 
i jego żona-aktorka rozpamiętują zło, wyrządzone sobie 
nawzajem, apelując do każdego przypadkowego świadka 
przeciw wyrokowi wspólnego dożywocia. 

To wprowadzenie dalekiego echa sprawy Dreyfusa jest 
w jakimś sensie typawe dla obsesji Strindberga, a z drugiej 
strony nasuwa myśl, że chyba po raz pierwszy próbuje on 
wyłamać się na zewnątrz ze swego osobistego piekła. Cho
ciaż obraz wyspy-więzienia ma atmosferę klaustrofobii, 
jeszcze bardziej stężonej niż inne jego wcześniejsze sztuki -
Taniec śmierci jest, na swój sposób, najbardziej zdrowym 
i odrębnym potraktowaniem sprawy małżeństwa przez 
Strindberga. 

Po raz pierwszy dopuszcza on tu myśl, że wojna między 
meżem a żoną może być nie tyle sprawą chęci wzajemnego 
ob\viniania się, ile obustronną psychozą. Kapitan i jego 
żona gdy są sami, wegetują na zasadzie wspólnego poro
zumienia ludzi zmęczonych. Ale gdy na wyspę przybywa 
Kurt jako inspektor kwarantanny, ponownie podejmują 
walkę - jakby na jego cześć - i każde z nich stara się po
zyskać go jako sprzymierzeńca w udowadnianiu swojej ra
cji. Ich pojedynek jest popisem! Mistrzowską partią gry, 
której niezdrowe podniecenie trzyma ich przy życiu i łą
czy. „Ty przynajmniej jesteś meżczyzną" - krzyczy Alicja 
do kapitana odsuwając wzgardliwie Kurta. 

Siłą napędową sztuki jest jej „czarny humor", zadziwia
jąco podobny do humoru w Kto się boi Virginii Woolf. Raz 
po raz premierowa publiczność wybucha przerażającym 
śmiechem. „Czego jeszcze chcesz ode mnie?" - pyta zroz

paczony, zrujnowany przez machinacje kapitana, Kurt. 
„A co jeszcze masz?" - odpowiada jego przeciwnik z de
monicznym uśmiechem. 

(nTbe ObaerYer" 28. 2. 1987 
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Martin Esslin 

Studium umierania 

Taniec śmierci jest czymś więcej niż walką pomiędzy mał
żonkami, jak to ma miejsce w innych sztukach Strindberga. 
Jest to, jak implikuje tytuł, rzecz o śmierci, o procesie umie
rania. Jeśli zwiastuje ona tragikomedie małżeńskie O'Neill'a 
i Albee'go, to także poprzedza Końcówkę Beckett'a i Król 
umiera Jonesco. 

Punkt kulminacyjny części pierwszej - oświadczenie ka
pitana, że żąda rozwodu - jest bezpośrednim rezultatem 
uświadomienia sobie przez niego, że jest nieodwołalnie ska
zany na śmierć. To złośliwe kłamstwo o rozwodzie jest 
ostatnią próbą zdobycia punktu oparcia, chwycenia równo
wagi przez zadanie cierpienia innym, desperackim wysił
kiem wciągnięcia z sobą w otchłań. Ppdobnie w części dru
giej - kiedy diagnoza lekarska wydaje się być fałszywym 
alarmem, kapitan niszczy Kurta, swego przyjaciela i rywala, 
poczem następuje śmierć - co, retrospektywnie patrząc, 
może być jego ostatnim, konwulsyjnym chwytaniem się 
życia. 

Sztuka wypunktowana jest kolejnymi atakami serca ka
pitana aż do ostatecznego powalenia, co przypomina mi 
przerażający moment z walki byków, kiedy olbrzymie zwie
rzę, całe w drgawkach i wstrząsach nagle tężeje, jakby pod 
ciosem młota i pada na grzbiet. Kapitan, zastygając w swo
jej ostatniej pozie, czyni nas świadkami podwójnej śmierci; 
ciała i duszy. Rzadka rzecz! 
Nieuchronność śmierci i bezsensowne bronienie się czło

wieka przed nią, są źródłem tragikomiczn ych efektów w wię
kszości współczesnych prób potraktowania tego tematu: 
człowiek chełpiący się swoją siłą, w obliczu śmierci staje 
się widowiskiem żałosnym. Z tej przyczyny kapitan w Tań
cu śmierci jest postacią zarówno tragiczną jak i groteskową. 

On, którego jedynym tytułem do sławy jest przestarzały 
podręcznik krótkiej broni i kilka artykułów o technice od
każania - i ona, była aktorka, desperacko przywiązana do 
wieńców laurowych, które otrzymała nie od uwielbiającej ją 
publiczności ale od własnego brata; to są postaci komiczne, 
warte Daumier'a albo Dickensa! Ale są to także nieszczęśli
we istoty ludzkie, godne współczucia w swojej małości i ab
surdalności działania. 

(„l'lays and Player~" IV. 1!167) 
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Wendy Monk 

Niszcząca potęga słów 

Słowa, słowa, słowa - mówi Hamlet bez zbytniej wiary 
w ich działanie. 

Strindberg, mistrz w przedstawianiu stosunków między 
ludźmi, wiedział, że kobieta i mężczyzna potrafią zniszczyć 
się wzajemnie przy pomocy słów. Tego nauczyła go historia 
jego własnego, tragicznego małżeństwa. Tan-iec śmierci, jak 
większość utworów Strindberga, jest w dużej mierze sztuką 
autobiograficzną. 

Słowa, które kapitan i jego żona wymieniają między sobą 
przez 25 lat, obrosły pokładami, im tylko znanych, znaczeń. 
(I kiedy Alicja orientuje się co jej mąż knuje, ofiaruje się 
tłumaczyć jego słowa słuchającemu Kurtowi.) Doszli oni do 
stanu, kiedy najzwyklejsze słowo może okazać się śmiertel
nie raniącym i ich tragedią jest to, że chociaż doprowadzili 
się do wzajemnego odrętwienia, ciągle jeszcze są w stanie 
mówić. (Mówić? 'I'o słowo nie jest adekwatne; wszystko to 
dzieje się w wymiarze, dla którego nie znajduję słów.) 

Fascynującą rzeczą w przedstawieniu Glen Byam Shaw'a 
jest wrażenie, jakie sprawiają główni bohaterowie, porusza
jący się dokoła swego domu-fortecy na zasadzie zabawek 
mechanicznych, popychanych do ranienia się nawzajem 
czymś, czego nie są w stanie zrozumieć ani opanować. Ma
gnes umieszczony wewnątrz tych upiornych laleczek trzyma 
je razem. 

A jednak - w tym leży wielkość Strindberga - są mo
menty, kiedy uwalniają się one od działania mechanizmu 
i wtedy, w swoim nieszczęściu i samotności, stają się po
dobne dzieciom. W pewnej chwili kapitan ciska butelkami 
przez okno, depcze z nieukrywaną rozkoszą wieńce laurowe 
Alicji, otrzymane w okresie kiedy była aktorką, mierzy 
z rewolweru do jej portretu, zrzuca na ziemię wszystkie 
fotografie rodzinne, (oszczędzając jedynie zdjęcie swojej 
córki) a potem chwyta kota i tuli go do siebie dla uspoko
jenia się .. Jest to niezapomniany moment teatralnego wzru
szenia. 

(The llln•lraled Load•• New9) 4. 111 1967 
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prze kla d y z jęz. fra n cnsk iego: 
KATAR'l.YNA ,JAROSZ 

prze.1clculy z jęz. angielskiego: 
KRYSTYNA PISTI, 

R ed akc j a programu: 
KRYSTYNA PISTI. 
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Tadeusz Kudl i ński 

* WŁADYSŁAW KRZEMIŃSKI 

Wspominam z wielkim żalem zmarłego niedawno reżysera 
i dyrektora teatru, jakże ściśle związanego z Krakowem, 
jak wżytego w środowisko tutejsze! Brak jeszcze w tej 
chwili perspektywy koniecznej dla ujęcia jego dorobku ar
tystycznego, i można się pokusić na razie o bardzo ogólną 
charakterystykę. 

Smierć zaskoczyła Krzemińskiego prawie w dwudziesto
lecie działalności powojennej. Jego indywidualność reży
serska zarysowała się już w początkowym dwuletnim okre
sie katowickim, by dojrzewać następnie w krakowskim 
Teatrze Starym przez długi okres 16-tu sezonów (1947/8-
1962/3) - w tym sześć ostatnich - dyrektorskich. 

Z kolei po uwolnieniu się od ciężaru kierowania Teatrem 
Starym (ostatnie przedstawienia: Majora Barbary Shawa 
i Cudu w Alabamie Gibsona - 95 wieczorów!) - Krzemiń
ski przechodzi do Teatru im. Słowackiego , gdzie osiąga 
szczyt swych dokonań reżyserskich, przerwanych nagłym 
zgonem - na pewno w pełni sił twórczych. 

Jeśli piszę o dojrzewaniu osiągnięć, mam też na myśli 
rzadką w pracy teatralnej zasadę powracania do realizacji 
dawniejszych i doskonalenia ich czy przetwarzania. Do
wodzi ten zwyczaj szczególnego upodobania w danym au
torze czy utworze, jest świadectwem stałej skłonności i wy
boru indywidualnego. Tak to Krzemiński powracał w pierw
szych latach krakowskich do realizacji katowickich (uro
cze przedstawienia _Temperamentów, Kaprysów Mariqnny, 
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Wład7„aw Krse•lli•ld w •••••• •"•>' 
"Ś•lerel ko•lwotdera" - A. Millera (19159) 
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Męża i żony z intermediami Polewki). ~odobnie później 
Księżniczkę Turandot inscenizował na scenie Teatru Sło
wackiego - po realizacji przez dyplomantów PWST pod jego 
kierunkiem. Kiedy indziej przełożył Brata Marriotr,awnego 
Wilde'a (granego w sezonie 1956/7), aby powrócić do tego 
tekstu i przeredagować go wspólnie z L. J. Kernem na 
musical pt. Mój brat niepoprawny (1964/5). Przykładów po
dobnych jest więcej. 

Ale jeśli mówimy o indywidualności Krzemińskiego, wy
pada zapytać, co istotnego ją cechowało? Określenie eklek
tyzm nie jest komplementem dzisiaj, kiedy większość re
żyserów szczyci się autonomią w granicach egotyzmu, jeśli 
nie wieży z kości słoniowej. Wydaje się jednak, że w tea
trze skazanym na nieustające przetrawianie - obok teraź
niejszości - całej swej przeszłości w nieskończonej niemal 
ilości odmian i permutacji r eżyser nie może nie być eklek
tykiem. Rozumiem przez tę cechę zdolność wyczucia r~ż
nych stylów dramaturgicznych i scenicznych, araz umie
jętność ich kształtowan i a. Oczywiście nie idzie tu o ścisłą 
wierność historyczną , ale o taką znajomość rzeczy, by uzy
skać wrażenie zgodności ze stylem i konwencją danej po
zycji repertuarowej. Eklektyzm podobny konieczny 1est 
także w repertuarze współczesnym, gdzie trudno nie do
strzegać olbrzymiej różnolitoś ci stylowej. Reżyserzy, którzy 
szczycą się, że nie są eklektykami, psują po. prostu s ztu~i 
dawne i nowe, jeśli te nie leżą w kręgu ich upodoban. 
Wygląda to tak, jak gdyby oprawiali malowidła o różnych 
fakturach zawsze w tę samą ramę własnego pomysłu. 
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Karla z rękopi8u W/. Krzemlń•klego, 

przekładu „ Tańca iimlt.'rci" - A. Strindberga 

Jeśli rozwiodłem się szerzej nad tą sprawą, to dlatego, 
by użyć śmiało określenia „eklektyk" w stosunku do Krze
mińskiego. Nie należy przy tym wyobrażać sobie eklek
tyzmu - bez gTanic, gdyż wtedy świadczyłby tylko o zręcz
nym wyrobnictwie. To też i u Krzemińskiego nie znaj
dziemy n. p. zainteresowania teatrem antycznym (może 
z pow od u wrodzonej niechęci do wszelkiej hieratyczności?), 
czy teatrem romantycznym (zapewne z niechęci do prze
sady uczuciowej?). Za jego czasów dyrektorskich ukazał 
się jeden tylko, odosobniony frydion. A jeśli już roman
tyzn'I - to komedia Musseta czy Fredry. Jeśli pokrewny 
romantyzmowi teatr baroku to Lope de Vega, a nie Cal
deron . Kiedy Krzemiński reżyserował Szekspira (Koriolan), 
nie wykazywał swych możliwości. Podobnym wyjątkiem 
będzie Dzika kaczka Ibsena, czy jedyna komedia Zapolskiej, 
najmnic>j „brutalna", Skiz (1958/9 - 142 przedstawienia!). 

Orientacja upodobań Krzemińskiego - czy to reżysera 
czy dyrektora - szła wyraźnie po linii racjonalizmu. Stąd 
skłonn0ść do twórczości anglosask iej od O'Neilla - wi
wisekc.ionera do mistrzów paradoksu Wilde'a i Shawa, do 
autorów współczesnych czy to z wyspy czy zza oceanu. 
Swiadczą o tym ostatnim guście drapieżne przedstawienia 
Williamsa (Tramwaj zwany pożąda.n iem - 1957/8 - 137 
przedstawień), czy Millera (Smierć komiwojażera - 1959/60 
- 105 orzedstawień), czy inne pozycje grane za dyrekcji 
Krzemińskiego. Również zestaw dramaturgów fr ancuskich, 
jak Montherlant, Giraudoux, Vercors czy Camus potwier~ 
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dza tenże kierunek upodobań repertuarowych. Można jesz
cze przytoczyć pisarzy kręgu niemieckiego: Brechta i Diir
renmata, a z naszych Winawera czy szczególnie Cwoj
dzińskiego, czerpiącego tematy komediowe z dziedziny od
kryć naukowych. 

Niemniej obok tych skłonności racjonalizujących, miał 
Krzemiński silne poczucie teatralności czystej, teatru sa
mego w sobie i to zarówno w wyborze autorów, jak i w in
wencji scenicznej. Stąd Gozzi i Pirandello; stąd owe adap
tacje szczególnie w zakresie repertuaru rozrywkowego, 
których wyjątkowa popularność nie jest wartością do po
minięcia, zwłaszcza w obecnej fazie przyswojenia nowego 
widza. Jaśnie pan Nikt będzie tu przykładem typowym dla 
przeróbki komedii Vegi (El caballero del Milagro) na zgra
ony musical. Tutaj należy też przeróbka Krowoderskicn. 
zuchów S. Turskiego SPRPularyzowana w całej Polsce ot. 
Romans z wodewilu. GTafię.~, osią
gnęła na scenie Teatru Starego fantastyczną liczbę 280 
przedstawień (1948/9), i jeszcze za drugim nawrotem - 172 
przeastawienia (1960/61). Podobny sukces odniosła prze
róbka Trójki hultajskiej Nestroya pt. Złote niedole (113 
przedstawień w sez. 1949/50) i Mój brat niepoprawny na 
scenie Teatru Słowackiego. 

Na tle światowej popularności prze):>ojów takich, jak 
My Fair Lady czy Kiss me Kate, tłumaczonych u nas i gra
nych d la mode, lepiej chyba wygląda adaptacja własna 
i pomysł świeży. Nie należy też zapoznawać ani lekceważyć 
zwyczaju odmładzania dawnych swojskich wodewili. Wszak 
gatunek ten zaszczepił już L. Schiller w znanej przeróbce 
Królowej przedmieścia Krumlowskiego, czy w równie zna
ne.l rewii dawnych piosenek. Także i Tuwim dał niejedną 
adaptację tego rodzaju. 

O pozytywnym eklektyzmie Krzemińskiego świadczyć mo
że dalej szereg inscenizacji sztuk radzieckich (Simonowa, 
Pietrowa, Leonowa, Rachmanowa), oraz klasyki rosyjskiej, 
inscenizacji wykazujących poczucie odrębności stylu i oby
czajowości. Szczególnie z klasyki można tu przytoczyć pięk
ne przedstawienie Wiśniowego sadu Czechowa (1953/4), czy 
znakomitą realizację LastL Ostrowskiego (1963/4), obsypaną 
nagrodami na festiwalu katowickim. Nie mówię już o uro
czym Miesiącu na wsi Turgeniewa, który oglądałem w war
szawskim Teatrze Polskim (1955). 
Skłonność do wodewili muzycznych nie przesłaniała by

najmniej Krzemińskiemu wagi teatru politycznego czy pro
blemowego, zarówno współczesnego jak i dawnego (np. 
Wesele Fiqara z niezapomnianym Damięckim w roli tytu
łowej - Katowice 1947/8). 

Znakomitym przykładem tego gatunku teatru jest adap
tacja i reżyseria Urzędu Brezy, drugi - obok Lasu -
triumf Krzemińskiego w Teatrze Sł.owackiego (w tymże 
sezonie 1963/4), nagrodzony wielorako na festiwalu wro
cławskim, i uznany za najlepszy spektakl roku w plebiscy
cie miłośników teatru - 1964. Dodajmy w nawiasie, że 
plebiscyty poprzednie wyróżniły Fizyków (1962/3) i Matkę 
Co1lrage (1961/2) obie pozycje wprawdzie nie reżyserowane 
przez Krzemińskiego, ale grane za jego dyrekcji. 
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Jak już wspomniałem, staż jego w Teatrze Słowackiego, 
był okresem osiągnięć szczytowych. Gdyż po Lesie i Urzę
dzie dał w sezonie następnym (196415) - frapujące przed
stawienie Zoo Vercorsa (obok Brata Wilde'a), zaś w trzecim 
(1965/6) - świetnie wyreżyserowaną Sprawę Oppenheimera 
Kipphardta (obok Księżniczki Turandot). Wszystkie te przed
stawienia, jak również - szyderczego Kapitana z Koepe
nick Zuckmayera (1958/9) można zaliczyć do repertuaru po
litycznego i to cienkiego, finezyjnego. Ale nie koniec na 
tych pozycjach, bo przypomnieć należy wyborne przedsta
wienie Smierci Gubernatora Kruczkowskiego (1960/61), czy 
grany za dyrekcji Krzemińskiego Skandal w Hellbergu Bro
szkiewicza (1961/2). 

Trzeba też przypomnieć stałą łączność Krzemińskiego 
z młodymi autorami, reżyserami, scenografami i muzykami. 
Wszak sam reżyserował debiut sceniczny T. Kwiatkowskie
go (Traktor i dziewczyna - 1948/9) czy jedną z pierwszych 
sztuk H. Voglera Ktoś dzwoni (1962/3). Za jego dyrekcji 
uzyskał wstęp na scenę Mrożek (Indyk - 1960/1) i Postępo
wiec - 1961/2), skąd i utarło się późniejsze związanie tego 
autorr z Teatrem Starym. Debiuty Korcellego (Katowice r J ~ 
1947), Krzysztonia (1957/8 - w reżyserii J. Grotowskiego!)->' ł 1 ; r"' 
mają swoją wymowę - niezależnie od warsztatów drama- · 11. .:.t..:..· 
turgicznych Teatru Starego, na których prezentowano za 
dyrekcji Krzemińskiego sztuki J. Kurczaba, J. Krasickiego, 
A. Świrszczyńskiej i A. Bunscha. 

Dalej: to Grotowski, obecny szef awangardowego labo
ratorium teatralnego we Wrocławiu, tutaj stawiał pierwsze 
kroki reżyserskie, podobnie jak M. Górkiewicz, obecny dy
rektor Teatru Polskiego w Bielsku. To Górkiewicz reżyse
rował m. in . przedstawienie Jaśnie pan Nikt, do którf'gn 
muzykę napisał Z. Konieczny, uczestniczący zresztą w przed
stawieniu. Podobnie rozgościła się w Teatrze Starym pla
styka nowocze~na, sc<'no P'.r<ifowie grupy krakowskiej, jak 
A. Cybulski, W. Krakowski, czy T. Kantor, ingerujący 
w inscenizację przedstawie1'1 Swiętej Joanny Shawa czy No
sorożca Jonesco (1960/61). 

Krzemińskiego widziało się ponadto na wszelkich impre
zach urzad zanych prze7 młodzie?. czy to sturlencl<:<i. C7 Y t0 
brodatą, interesowały go wszystkie przejawy rodzącej się 
sztuki nowej. 

Oczywiście daleko tu do wyczerpania mnogości i różno
rodności dorobku teatralnego Krzemińskiego. Równie da
leko do pełnego scharakteryzowania jego stylu. co można by 
uzyskać jedynie przez podsumowanie szczegółowych analiz 
przedstawień pojedynczych. Mogę tu tylko odwołać się do 
mych recenzji, w których przeważał ton entuzjastyczny. 

Kto obserwował obiektywnie działalność Krzemińskiego 
na przestrzeni owych lat 16-tu czy 20-tu. nie zapr zeczy, że 
nie spotkał się nigdy i w żadnym szczególe z lekceważącym 
stosunkiem do przedstawienia. Każda jego reżyseria wyka
zywała solidny poziom przygotowaT1ia, staranność wykona
nia i umiejętność trafienia do wyobraźni publiczności. To 
cechy dobrego rzemiosła, opanowania techniki reżyserskiej 
i rozległej kultury, którą Krzemiński posiadał. 
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Ale oprócz tych zalet większość jego reżyserii uderzała 
świeżością pomysłów i ich brawurą, temperamentem i dy
namiką wykonania, oraz dobitną a zwięzłą ekspresją sce
niczną. 

Poziom wykonania i poziom repertuaru sprawiał, że nie 
było przedstawień chybionych czy choćby nieciekawych, 
a świadczy o tym wymownie stała mniej więcej frekwencja 
oraz stała publiczność przywiązana do Teatru Starego. 
Krzemiński nadał teatrowi temu kierunek i profil wyraź
ny - sceny otwartej dla problematyki nowoczesnej dra
maturgii i teatru. Wolny był jednak od owego zacietrzewie
nia awangardowego, wyrzucającego za burtę wszystko co 
dawne. Przeciwnie - często próbował unowocześnić i uat
rakcyjnić dramaturgię minioną. Jedyną miarą była miara 
wartości istotnej. Szczęśliwy umiar cechował Krzemińskie
go nie tylko w tej dziedzinie. Podobnej natury było godze
nie rozsądnei trzeźwości 7<> 7ł"'' - teatralności, czy danie 
miejsca - obok problematyki ważkiej - także beztroskiej 
rozrywce. 

Te zalety, dość wyjątkowe u ludzi teatru grzeszących 
najczęściej ,iednostronnością, pozwoliły mi nazwać Krze
mińskiego eklektykiem w najlepszym słowa znaczeniu. 
Wspominam go dziś z żalem, bo nie ,dokończył swego dzie
ła. A był także serdecznym człowiekiem. 
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Strindberg urodził sic; w Sztokholmie. 

zdaje maturę i rozpoczyna studia na Uni
wersytecie w Upsali. 

okres poszukiwań. 
kolejno nauczyciel, student medycyny po
tem aktor w Teatrze Królewskim. 

współpracuje z Dagen Nyther przede 
wszystkim jako krytyk sztuki. ' 

bibliotekarz w Bibliotece Królewskiej . 

pierwszy pobyt w Paryżu „Mistrz Olaf" 
Strindberg żeni się z Siri von Essen, którą 
spotkał po raz pierwszy na początku 1875 
„Kolcclzy", „Ojciec" 
„Panna Julia" 
pierwsza seria pobytów za granicą (Fran
cja, Szwajcaria, Dania) „Syn służącej" 
„Spowiedź głupca" ' 
Strindberg mieszka w Sztokholmie. 
zakończenie procesu rozwodowego z Siri 
von Essen 
Strindberg poznaje w Berlinie dzienni
karkę aust.riacką Frydę Uhl, z którą żeni 
się w maju. 
Licme pobyty za granicą. Po Berlinie 
Austria i Anglia . Małżonkowie Strindberg 
kolejno rozdzieleni i połączeni. 
Strindberg zamieszkał w Paryżu . Fryda 
przyjeżdża złożyć mu wizytę, potem na
stc;puje definitywna rozłąka. 

Kryzysy psychiczne, które znajdą odbicie 
w „Inferno" Okres kłopotów finansowych. 

Rozwód Strindberga z Frydą Uhl. 

Strindberg mieszka w Lund, mieście uni
wersyteckim na południu Szwecji. „Droqa 
do Damaszku", „Gustaw Wa:::a" Eryk 
XIV". ' " 

powrót do Sztokholmu. 
Strindberg żeni się po r az tr zeci z Harriet 
Bosse. „Tanie.: §mierci". O' t:łtni 1 podróż 
za granice (Dania i Berlin). Rozwód Strind 
berga z Harriet Basse. 

Okres ożywionej działalności Teatru Ka
meralnego, kierowanego przez Augusta 
Falk. „Sonata widm", .,Wyspa 8micrci". 

Strindberg mieszka w Sztokholmie. Okres 
przyjaźni z Fanny Falkner. 
śmierć Strindberga. 



"UGUST STRINDBERG 

Urodził się 22. I. 1849 r. w SZltokhołmie jako syn 
zmnoźnego mi.€'S2lCZlal'l'ina 'i służącej . Bankructwo 
ojca, -śmierć maltk.i i wprowadizenile do domu 
mact>chy - wytworzyły w młodym chłopcu 
kompleksy. Po nieudiamych próbach ukońaenm 
studiów wyższych pracuje w najTOZma1t9'L'Ycll 
zaiwudaich (dmienmkaTZ, nauczyciel, aktor, biblio
tekarz, telegrafista) . Trzy, kolejno mkiońcmne 
rornwod.aani, małżeństwa, pogłębiły istniejące już 
kompleksy i :eh ~ha Zll'la.jdujemy we wszyst
kich praWii-e utworach Strindberga. Jest auto
rem d.Tamatów, z ldóryoh wiele grano w Polsce: 
„Oj'Ci<ee", „Panm Julia", „Taniec śmierci", 
„Koledzy", „Adwent" - powieści: „Syn służącej", 
„Spow1edź głupca", „Inferno" oiraz artykuły z za,.. 
m-esu teioriJi teatru, w okresie kierowan".a teatrem 
kameralnym „Int,iana Teatern". 
UmiieTa rw wieku 63 lat - do końca samotny. 
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APOLLON LUBICZ 
(1852-1896) 

Naprawdę nazywał się Choromaf1ski, po
dobno wczesną młodość spędził w koszarach 
carskiej gwardii w Petersburgu. Stamtąd 
wrócił do rodzinnej Warszawy i został ucz
niem Jana Królikowskiego. W latach 1872-
1877 grywał na prowincji i w warszawskich 
teatrach ogródkowych, poczem przeniósł się 
na 4 lata do Lwowa, gra ł z wielkim powo
dzeniem w polskim teatrze w Petersburgu, 
a w r. 1886 zaangażował się do naszego te
atru, jako aktor i reżyser. Nie tylko utalen
towany, ale pracowity, inteligentny i oczyta
ny (próbował swoich sił jako komediopisarz 
i tłumacz), Lubicz był - wg miarodajnej 
oceny Estreichera jednvm z najlep
szych polskich aktorów w cenio r> ym i bar
dzo pożądanym WÓWCZas gatU'lkU rol 
„salonowych". Zawsze niezachwian ie spo
kojny i naturalnie swobodny, bardzo 
oszczedny w środkach ekspresji. l<'>kko 
i zarazem przekonywująca prowadził dialog 
nawet w niewdzięcznych „rezonerskich" 
partiach. W pracy reżyserskiej, mimo ogra
niczonych wtedy możliwości naszej sceny, 

Apollon Lubicz 
w nieustalonej roli komediowej 

usilnie dbał o jednolitość przedstawienia 
i najwłaściwszą oprawę dekoracyjną. Ale po 
czterech latach doszło do nagłego rozstania 
Lubicza z teatrem. Przyczyną była kobieta, 
przyjaciółka Lubicza, mierna zresztą aktor
ka, Maria Zaleska. Wytrwałe prześladowanie 
jej przez jednego z kolegów zmusiło wresz
cie Lubicza do odejścia wraz z nią z nasze
go teatru w listopadzie 1890. Rozgoryczony 
i zniechęcony otworzył w Sukiennicach sklep 
z galanterią. Glikson jednak na każdym kro
ku odczuwał brak Lubicza i po dwóch latach 
zaproponował mu powrót - początkowo na 
gości nne występy. Wydrukowano już afisze 
na dzień 20 wrześn ia 1892, R!e wrogowie Lu
bicza zorganizowali opór aktorów i do jego 
powrotu nie dopuścili, a Glikson musiał od
\YOłać przedstawienie. 

Dopiero Tadeusz Pawlikowski, otwierając 
w r . 1893 nowy teatr krakowski przy pl. św. 
Ducha, mógł do swojego zespołu wprowadzić 
Lubicza i powierzył mu reżyserię. Dla mło
dego, niedoświadczonego dyrektora była to 
pomoc nieoceniona : „kompania ( .. . )dostała się 
pod komendę reżyserską wytwornego salo
nowca Lubicza, który odrazu v l towarzyst
wie, mając nieograniczone zaufanie dyrek
tora, zajął stanowisko wybitne. żartowano 
sobie z zasług reżysera jako «tapicera te
atralnego», ale scena odrazu zajaśniała deko
racyjną zaletą, która w ramach nowego te
atru dodawała uroku samej grze artystów" -
infor.muje ~as Estreicher. Niestety, znowu 
wokal Lubicza gromadziły się dramatyczne 

w~· darzenia. W styczmu 1894 została zabita 
pn~ez swojego kolegę młoda, bardzo zdolna 
aktorka, Aniela Wyrwicz. W teatrze atmosfe
ra była nerwowa, każde drobne nieporozu
mienie mogło łatwo przerodzić się w po
ważn0 zajście. Z natury rzeczy najbliższy 
współpracownik dyrektora był narażor.y naj
bardziej, szczególnie wobec złych stosunków 
r.;ic;dzy Pawlikowskim i jego szwagrem, Jó
zefem Kotarbińskim . Ten ostatni, zresztą nie
słusznie. upatrywał w Lubiczu główną prze
szkodę do zajęcia odpowiedniego stanowiska 
w teatrze. 31 V 1894 doszło do gwałtownego 
starcia między Lubiczem i Eustachym Kotar
bińskim, bratem Józefa. Z po-wodu „obra
zy uczuć rodzinnych" Eustach y spoliczkował 
Lubicza. 

Kariera teatralna świetnego artysty została 
znowu przerwana. Tym razem na zawsze. 
Wyjechał do Warszawy, stamtąd do Paryża 
i tam przygotowywał się do nowego zawo
du - technika budowy kolei! Gwardzista 
carski , aktor, reżyser i komediopisarz, póżniej 
kupiec - w marcu 1895 złożył egzamin pań
stwowy w Petersburgu i wyjechał na Sy
berię budować koleje. Stamtąd przeniósł się 
cio Samarkandy. W egzotycznym kraju za
chorowa! na nieznaną chorobę skóry na rę
kach . W styczniu 1896 wrócił do Warszawy. 
Rozczarowany zawodami, niesz:częśliwy bez 
teatru, znużony cierpieniami nieuleczalnej 
choroby - w warszawskim pokoju hotelo
wym 27 stycznia 1896 zastrzelił się Lubicz, 
ulubiony salonowiec naszej sceny. 

PRZERWANE PRZEDSTAWIENIE 

Dn. 19 lutego (1843) wystawiono dość nud
ny dramat pod tytułem „Oblubienica z La
mmermooru". Aktorowie grali dosyć dobrze. 
Entreprener * przy końcu sztuki nie znajdo
wał się w teatrze I z tej przyczyny, jako też 
z niedozoru reżysera wynikło, iż sztuka ta 
do końca dograną być nie mogła, a publicz
ność pozbawiona rozwiązania onej, niezado
wolona rozejść się mqsiała. Z przyczyny bo
wiem zbytecznej wysokości skały i złego 

usłania materaców na podłodze panna Pal
czewska do morza skoczyć lękała się, wró
ciła tedy m kulisy, gdzie powstał wielki ha
łas i zasłona spuszczoną została a publicz
ność nieukontentowana poczęła antreprenera 
wołaC:. 

Raport F. Hechla dla Dyrekcji Teatralnej z 5 III 1843. 

ZA KULISAMI 

Niech mi jeszcze wolno będzie oznajmić 
Dyrekcji spostrzeżenia w entreaktach poza 
kulisami uczynione, gdzie wskutek malej sta
ranności przedsiębiorcy•, wielkiej obojętnoś
ci, zarazem pewno i niemałej oszczędności -
hałas, nieporządek , zamieszanie, szczególnie 
przy pierwszej reprezentacji jakiej sztuki, do 
bezprzykładnego dochodzi stopnia. Między 
pierwszym a drugim aktem dramatu „Żywi 
i umarli" ustęp nadzwyczaj był długi; celem 
zbadania powodów udawszy się za kulisy, 
słyszę w garderobie pana Manikowskiego 
w uni esieniu wołającego, że aczkolwiek jest 
gotów, nie wyjdzie na scenę , bo potrze bnych 
nie ma rekwi zytów - z drugiej strony p. 
Rychter podobnież wyrzeka w gniewie, że za
miast lampy potrzebnej do jego roli Giano
zzego, lekarza, dano mu świecę, że rekwizy
tów potrzebnµch, jako to r etort, flaszek, ksiąg 
itp. nie ma sobie dostarczonych - panna Ra
dzyńska również wola taburetka, gitary, pu
ginału i innych do jej roli D i anny di Volano 
potrzebnych rekwizytów - to wszystko dzie
je s i ę w moment, gdy kurtuna ma iść w gó
rę. Publiczność się n iecierpliwi, dyrektor mu
::yk i przybiega z oświadczeniem, że nie wie, 
co ma robić, µdyż tyle przedłużonym antrak:
tem zn i eci er pliw i ona pZLbliczność dalej mu 
prać n i e dozwala, na koniec p. komisarz Smi
dowicz zastępując W. Wolfratha, dyrektora 
policji, zapytuje p. Chelchowsk i ego o po
wód n ieporzadkn. P . Chełchowslc i o-'w iaclczn . 
iż rekwizytor nie dostarczywszy potrzebnych 
rekw izutów uciekł; tymczasem zadyszane ja
kieś chłopaki przybiegają , jeden z tym, drugi 
z ow11m rPkwiz·!/tem, co dov iero 11lc tor -'w na
stawiło jako tako w możności dalszego kon
t1muowania sztuki. - w cia q11 dr11.qie11n ol.;c tu 
nosu lano jeszcze po resztę rekwizytów, jako 
to koszyk na kwiaty i kubek srebrny itd. 

Raport K. B en oe go dl a Dyre kcji T eatra ln ej z 23 IV 
1843. 

* T o masz Chełchowski 
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DRAMAT czy OPERA? 
Przyznam się, że wybierając z dwojga, to 

jest pomiędzy operą a dramatem, nie można 
się długo namyślać i osta~niemu przyznać 

potrzeba pierwszeństwo. Dramat, komedia -
to przyszłość naszej literatury, osobliwie w tej 
gałęzi wiele zostawiającej do życzenia. Dra
mat, komedia - to język nasz z całą swobo
dą życia, uczuć i myśli nie w formie uczonej. 
kaznodziejskiej lub akademickiej, lecz taki, 
jakim go społeczność tworzy; dramat, kome
dia - to najpotężniejsza z katedr. Filozof, hi
storyk, naturalista musi zbierać słuchaczów, 
przemawiać do szczupłej liczby wybranych 
przysposobionych długą nauką; dramatyk 
każdego do siebie przypuszcza, każdy mu do
bry, czy to prostaczek czy uczony, czy rze
mieślnik, czy elegant, czy praczka, czy wiel
ka pani - nie ma żadnych wyróżnień, ulica 
i salon wszystko jego słuchacze. 
Jakaż to potężna cywilizacyjna instytucja, 

nie pytająca nawet czy umiesz czytać i pi
sać! Cóż ją to obchodzi, kiedy człowieka 
chwyta ze strony wzruszeń; a jeżeli naucza 
go jakiej prawdy, to Jej nie bierze w abstrak
cji, nie demonstruje jak filozof cedzac fraz"s 
po frazesie, ale ją przedstawia w działaniu 
( ... ) i rzucając postać swoją na deski, każe 
jej chodzić, płakać, śmiać się. rozpaczać, wal
czyć, umierać._ i widzów zebranych zmusza 
zapomnieć o sobie, o swoich troskach, niepo
kojach, nędzach, aby na chwilę zespolić się 
z życiem tych udanych osób, co cierpią lub 
weselą sic na scenie... • 

Przyznam !iiię, że poświęcić korzyści dra
matu dla próincj sławy, żeby mieć operę na
rodową i to bardzo wątpliwej wartości, było
by niedarowanym grzechem. 

Z., Czas nr 74 z 30 III 1867 

lllEMORALllE KOMEDIE 
Sardou ściąga i u nas, jak uważałem naj

więcej widzów, chociaż sarkają na nie~o, że 
niemoralny. („.) 

Cóż u Boga! Gadamy ciągle o postępie, 
a trzymam~· się jeszcze starego poetyczn~go 
kodeksu, gdzie stoi zapisane, że celem ko
medii _ma być poprawa obyczajów. Najwię
ksza niedorzeczność jaka się wyrw;>.la J)rawo
dawcy Parnasu! Przecież kiedy od tylu a ty
lu wicków komedia wzięła się do poprawy 
obyczajów, to do tego czasu sam" t vlko do 
skonałości powinnyby chodzić po tym pado
le ... Gdzież one są? Czy od czasów Plauta 
który tak genialnego przedstawił nam Bar~ 
pagona, zmniejszyła się generacja dusigro
szów, trawionych namiętnością zbiorów? Czy 
z Molierowskim Tartufem wygasła rodzina 
obłudników? Z Regnarda „Graczem" plemię 
szulerów? Bynajmniej. To tylko pewna, że 
c·złowlek czy to biały czy czarny, wziął 
w udziale pewną ograniczoną porcję wad 
i przymiotów zasadniczych, których od za
wiązku cywilizacji ani przybywało ani 
zmniejszało się - i że komedia ani popra
wić obyczajów, ani ich zepsuć nie jest w sta~ 
nie. 

ż. , Czas n r 74 z 30 nr 1857 
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