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1. Wprowadzenie. ~I o del 
, I 

Scott: 
Shaklespeare udramatyzowałby z pewnością losy 

nieszczęśliwego Roberta Falcona Scotta w ten spo
sób, że tragiczna zagłada wielkiego badacza wyni
kałaby całkowicie z jego charakteru, ambicja uczy
niłaby Scotta ślepym na niebezpieczeństwa niegoś
cinnych rejonów, w które odważył się wtargnąć, 
zazdrość i zdrada pozostałych uczestnil<ów ekspedy
cji dopełniłaby reszty, doprowadzając do kat·astrofy 
wśród nocy i lodów; u Brechta ekspedycja roz
biłaby się z przyczyn ekonomicznych i klasowych, 
( ... ) u Becketta przebieg całej ekspedycji zost9Jby 
zredukowany do samego jej zakończenia, do gry 
końcowej, do ostatniej konfrontacji. Scott przemie
niony już w bryłę lodu siedziałby naprzeciw innych 
brył lodowych, mówiąc przed siebie, nie otrzymując 
odpowiedzi od swoich kolegów, nie mając pewności, 
czy w ogóle go jeszcze słyszą. Jednakowoż można 
byłoby wyobrazić sobie i taka dramaturgię, która 
zamknęłaby Scotta przez niedopatrzenie przy za
kupywaniu niezhędnych dla ekspedycji artykułów 
spożywczych w chłodni i pozwo1iraby mu· fam za
marznąć. Scott, uwięziony wśród bezkresnych lo
rlowców Antarktyki, pozbawiony wszelkiej pomocy 
wskutek nięmożliwych do pokonania odległości ( ... ) 
umiera tragicznie, n·atomiast Scott zamknięty 
w chłodni przez niedo'rżeczny przypadek, w cen-
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trum wielkiego miasta ( ... ) dygocący z zimna, szczę
kJający zębami, wściekły i bezsilny, przeżywa jesz
cze strasmiiejszy koniec, a mimo to Robert Falcon 
Scott zamarzając w chłodni jest kimś innym, niż 
Robert Falcon Scott zamarzający na Antarktydzie -
czujemy to - biorąc rzecz dialektycznie jest to ktoś 
inny; z postaci tragicznej zrobiła się postać komicz
na, komiczna nie jak jąkała, czy też jak człowiek 
opanowany przez skąpstwo lub zazdrość; postać ko
miczna jedynie poprzez swój los: najgorszy obrót, 
jaki może przybrać historia, to zwrot w stronę ko
medii. 

2. Przypadek Bockelson: 
(„.) Przede wszystkim wydają się możliwe ty ko 

dwa rozwią:zJania, a mianowicie przedstawienie Boc
ke>lsona jako pozytywnego bohatera tragicznego, 
albo też jako negatywnego bohatera tragicznego: 
jako jednego z pierwszych idealistów chrześcijań
sko-komunistycznych, a:lbo jako klasycznego zło
czyńcę, witalnego, nihilistycznego zwodziciela chrze
ścijańskiej społeczności. Obie te taktyki są frapu
jące dla dramaturga . .Jedna idealizuje, druga de
monizuje. 

3. Bockelson jako pozytywny 
bohater tragiczny: 

Jeśli uczynimy z Bockelsona bohatera pozytyw
nego, do czego posiada on pewne dane - „ko
rzystne warunki zewnętrzne, wrodzony dar wymo
wy „ogień i młod'Ość" - budzi on litość z domiesz
ką trwogi (drżymy o jego los). Pozytywny bohater 
tragiczny nie jest wolny od winy, jeśli chodzi o je
go upadek - ze względu na powszechną sprawie
dliwość - przeważają w nim cnoty, muszą prze
ważać, skoro ma on budzić litość, skoro mamy 
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drżeć o jego los. Bez owej litości (widza) i bez trwo
gi (również widza) nie będziemy mieli tragedii. Widz 
cierpi i trwoży się jedynie tam, gdzie może się idm
tyfikować, gdzie może współczuć. Bez identyfikacji 
widza z bohaterem tragicznym nie ma mowy 
o wstrząsie. 

4. Bockelson jako negatywny 
bohater tragiczny: 

Jeśli demonizujemy Bockelsona na bohatera ne
gatywnego, budzi on trwogę z domieszką litości, ale 
także z domieszką podziwu, bowiem złoczyńca sce
niczny, choćby wzbudzał nie wiem jaki lęk, to jed
nak jest zbyt popularny u publiczności, zbyt cieszy 
ją każde jego pojawienie się, zbyt chętnie odtwarza
ją takie role aktorzy , żeby jego działanie miało 
chara kter czysto negatywny. (.„) Bohater pozosta je 
bohaterem. Widz utożsamia się z każdym bohate
r em, idzie za nim z radością, choćby on nawet pro
wadził go razem z Mefistofelesem do piekła. Któż 
ni e chci n łb - choć raz być Neronem, choć raz nawet 
być diabł m . 

5. Tragedia 
identyfikacji: 

jako teatr 

Dylemat tragedii : Tylko to , co rzeczywiste, wzru
sza nas na sposób tragiczny. Rzeczywisty wypadek 
śmierci itd. Potrzebna jest nam iluz ja, że na scenie 
umiera się „naprawdę" jeśli chcemy, aby śmierć 
sceniczna wstrząsnęła nami. Tragedia wymaga iluzji 
u widza , jego współgrania, dla tragedii obowiązuje 
formuła: Teatr-Rzeczywistość. Tragedia musi odrzu
cać fikcję, bez której nie może istnieć, bowiem 
wszelki teatr jest fHccją . Stosunek tragedii do rze
czywistości jest naiwny. Jej oddziaływanie zależy 
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od siły iluzji scenicznej, w na turaliźmie osiągnęło 
ono ostatnie punkty szczytowe; odtąd t raoedia -
ponieważ nie wierzymy już tak bardzo iluzjom sce
ny - zaaklimatyzowała się prawie wyłącznie w fil
mie. Tragedia skłania się ku temu, aby podawać się 
za odtworzoną „rzeczywistość", przejmować tragizm 
z „rzeczywistości"; pragnie pokazać co było, albo 
co jest tragedią dzisiaj. ( ... ) Specyficzna właściwość 
tragedii: akcja staje się nieistotna. Zagłada boha~ 
tera następuje tylko dlatego, aby mogły zabłysnąc 
jego walory moralne; intrygi i omyłki, które powo
dują jego upadek, są nieważne. Mowa staje się 
nieistotna, akcja jest jakby sznurem do wiesz ania 
bielizny, na którym mowa łopoce w tragicznym 
wichrze. Dramaturgia: Od czasów Arystotelesa tra
gedia oczyszczała moralnie (katharsis - oczyszcze
nie widz.a przez litość i trwogę), mierzyła rzemiosło 
dramaturgiczne samo w sobie kategoriami tea tru 
identyfikacji. To, co nie wzrusza, z czym widz nie 
może się (lub nie chce) zidentyfikować, zostaje 
zlekceważone jako teatr nieangażujący. 

6. Efekt obcości: 
( ... ) Efekt obcości jest hamulcem, który zatrzymu

je akcję i umożliwia zasta:nowienie się. Teatr Brech
ta to dramat pomiędzy pożądaną nie-identyfikacją 
pulJliczności ze sztuką i właściwym widzowi popę
de; n do ciągłego identyfikowania się. J est to dra
mat każdego nowoczesnego teatru. w_idz identyfiku
j12 się mimo woli z tym, co się dzieje na scen_ie, 
w czasie gry przyjmuje mimo woli, że jest to dzia
nie się „rzeczywiste" z tej prostej przyczyny, że 
bierze w tej grze udział. 

7. Teatr nie-identyfikacji: 
Komedia. Przykład - klown. Śmiejemy się z klo

wna, ponieważ staje przed nami jako człowiek bk 
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niezdarny, że każdy czuje nad nim przewagę. Nie 
identyfikujemy się z klownem, obiektywizujemy go. 
O ile przy identyfikacji ustawiamy bohatera w na
szym „Ja" jako obiekt, scalamy bohatera w naszym 
„Ja", to „klowna w nas" wyrzucan1y z naszego 
„Ja" i stajemy naprzeciw niego. Klown jest kimś 
„wyosobnionym", i nie tylko klown, każda postać 
komiczna; komizm jest tym, co ją wyosabia. ( ... ) Na
stępnie: jest nam obojętne, czy to, co komiczne, jest 
zmyślone czy też „rzeczywiste", tak czy inaczej mu
simy się śmiać. Iluzja nie zmienia w komizmie .ni
czego, dlatego właśnie w komizmie ma prawo ist
nieć. Komizm występuje tylko tam, gdzie obiekty
wizujemy, to znaczy, gdzie oglądamy jakąś postać 
lub działanie jako całość, a jest to możliwe jedynie 
w wypadku, gdy zachowujemy dystans. ( ... ) Ko
mizm nie musi nas „dotykać" jak tragizm, aby na 
nas oddziaływać, nasz śmiech jest siłą, kitóra oddala 
od nas przedmiot komiczny. 

8. Trzy rodzaje ko1n edii: 
Komizm może tkwić w postaci oraz w akcji, w sa

mej postaci lub w samej akcji. W wypadku klowna 
komizm tkwi w samej postaci, klown wygląda ko
micznie i zachowuje się niedorzecznie, wykonuje 
rzeczy zwykłe, codzienne, ale na opak. W tak zwa
nej komedii społecznej komiczna jest postać - s~ą
piec, nowobogacki itd. - oraz akcja, sytuacje. Kie
dy komedia staje się teatrem świata, tylko akcja 
musi być komiczna, w przeciwieństwie do niej 
postaci są często nie tylko „niekomiczne", lecz tra
giczne. 

9. Dramaturgia korne di i 
jako teatru świata: 

O ile sens akcji tragicznej polega na tym, że win
na ona okazywać wielkość bohatera, dzięki czemu 
sama akcja staje się nieistotna, o tyle akcja staje 
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się komedią, jeśli rzuca się w oczy, jeśli jest waż
na, jeśli postacie dzięki niej nabierają sensu, mogą 
być interpretowane tylko przez nią. Akcja komicz
na jest akcją paradoksalną; akcja staje się parado
ksalną wówczas, „kiedy jest obmyślona do koi'l
ca". Komedia akcji i tragedia krzyżują się ze so
bą o tyle, że istnieją także tragedie akcji: „Król 
Edyp". ( ... ) Sens akcji paradoksalnej „z możliwie 
najgorszym obrotem sprawy" polega nie na tym, 
aby piętrzyć okropności, lecz na tym, aby uczynić 
widza świadomym tego, co się dzieje, postawić go 
wobec tego „dziania się". Efekt obcości tkwi nie 
w reżyserii, lecz w samym materiale. Komedia akc ji 
jest sama w sobie teatrem wyobcowanym (i właśnie 
dlatego nie trzeba jej grać na zasadzie obcości, moż
na sobie pozwolić na zrezygnowanie z tego). ( ... ) Tra
gedia jako forma naiwna, komedia akcji jako forma 
świadoma teatru. ( ... ) Komedia akcji jest formą 
teatralną, jakiej Brecht domaga się od naszego wie
ku nauki ze względu na fakt, że widza nie można 
do niczego zmuszcić. Teatr jest instytucją moralną 
tylko o tyle, o ile uczyni go nią widz. W zjawisku, 
że wielu spośród dzisie jszych widzów, nie dostrzega 
w moich sztukach niczego poza nihilizmem, odzwier
ciedla się tylko ich własny nihilizm. Nie mają moż
liwości inne j interpretacji. 

10. W związku z Bockelso
nen1: 

Bockelson uczyniony aktorem ( ... ) stnje się „jed
nym" z możliwie najgorszych przypa dków: staje 
się fikcją . Fikcji tej zostaje podporządkowana histo
ria, Bockelson „historyczny" przemienia się w fik
cję , staje się „teatrem" (analogicznie do Scotta 
w chłodni). Staje się postacią komiczną , a tym sa
mym i przypadkiem szczególnym. Ożywia go nie 
żądza władzy, lecz komediancka ochota, aby wyko
rzystać teatralność, bez które.i nie obejdzie się żad
na władza. ( ... ) Bockelson jako fikcja nie jest tym 
samym, co rzeczywistość, nie jest tyrn samym co 
Hitler czy jakakolwiek osobistość historyczna, nie 
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jest również niczyim odpowiednikiem, jak na przy
kład Arturo Ui jest odpowiednikiem Hitlera; usto
sunkowuje się on jako przypadek szczególny jedy
nie do teatralności, właściwej każdemu władcy. 
.:ę,ockelson to temat wszelkiej władzy; jej uzasad
nienie poprzez teatralność. 

Il. Bockelson jako temat: 
Sztuka dramatyczna - jak wszystkie inne sztu

ki - obrała określoną drogę: drogę do fikcji. Sztu
ka teatralna przedstawia własny świat, zamkniętą 
w sobie fikcję, której sens tkwi jedynie w całości. 
~ypowiedziami autora nie są poszczególne zdania, 
me morały czy głębia myśli: dramaturg wypowiada 
sztukę, wypowiada coś, czego nie można powie
dzieć inaczej niż poprzez sztukę teatralną. Zdania, 
które wygłaszają postacie sztuki, są zrozumiałe wy
łącznie poprzez sztukę, są zrozumiałe tylko poprzez 
sytuację, w jakiej są wygłaszane. ( ... ) Teatr jako 
własny świat zawiera w sobie zmyślonych ludzi ja
ko tematy, rozwija się na zasadzie kontrapunktu. 
Obok t ematu występuje kontrtemat itd. (Obok Don 
Kichota vrystępuje Sancho Pansa). Obok Bockelso
nia występuje Biskup : obok aktora - miłośnik tea
tr~, fanatyk teatru .. ( ... ) Obok aktora staje widz, 
ktorego przeznaczeniem jest, że musi pozostać wi
dzem także i w stosunku do świata, gdzie pragnął 
p_rzecież dział~ć. Ja~kolwiek by działał, wywołuje 
ciągle zdarzema, ktore wpychają go znowu w sy
tuację bezradnego widza, w sytuację, która zmusza 
go w koi'lcu do buntu, oczywiście do buntu bezsil
nego. Obok zrozpaczonego widza, który działa bez 
przekonania , który zna swą bezradność ( ... ) stają wi
d~ow~e cyn_iczi:i (Cesarz, Książęta), stają ludzie cy
mczme działaJący (Lancknechci, Zieleniarka) ale 
stają także i ci, którzy chcą zmienić świat i któ
rych on w skrytości podziwia (Matthison, lecz rów
nież i Mnich), staje wreszcie człowiek religijny, 
który zostaje rozpięty na kole tortur , który znosi 
ten świat : Knipperdolinck itd. Świat fikcji jest świa
tem zamkniętym w sobie. Jego geometria: wza
jemny stosunek jego postaci. Jego dramaturgia: lo
sy, które rozgrywają się na wytyczonym pJacu. 

tlum. ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 



Diirrenmatt stawia 
znak 
dzg 

, . 
rownan1a 
światem 

a teatrem 
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Sztuka Es steht geschrieben (Napisano) jest pierwszym, 
bynajmniej nie niefrasobliwy m, ale jednak całkiem instyn
ktownym projektem świata Durrenmatta · jest dzieł em 
autora, który prawie nie mając pojęcia o prawidłach rzą
dzących sceną , z rozbrajającą s uwerennością uzurpatora 
ignoruje wszelkie doświadczenia i żąda od teatru, aby -
obojętne, za ja.ką cenę - dokazał tego, czego autor od nie
go żąda. Dopiero po •tej sztuce, po jej prapremierze Di.ir
renmatt .zaczyna zastanawiać się nad teatrem, nad jego 
instrumentami, możliwościami i granicami, i przy końcu 
(tymczasowym końcu) tych rozważań mamy obecnie dwa
dzieścia lat póżn iej pon ownie sztukę Es steht geschrieben 
(Napisano), radykalnie przerobioną na Anabaptystów. 

Po całym szeregu teoretycznych prób, aby wni oski teatru 
o świecie przedstawić jako wnioski świata o teatrze (zna
mienne „Problemy teatralne" z r. 1954 i przemówienie na 
obchodach Schillerowskich w r. 1959), po dziesięciu częś
ciowo znakomitych próbach przedstawienia świata w tea
tr.ze (co oczywiście z góry zakłada , że ma się jakieś okreś
lone pojęcie o świecie, nie t ylko o teatrze) Durrenmatt 
zdecydował się na następujące rozwiązanie: stawia znak 
równania między światem a teatrem i przyjmuje, że rzą
dzą nimi te same prawa, z których najpierwsze możnaby 
nazwać „pr.awem o maksymalnym efekcie". Czy ktoś w pe
wnej określonej sytuacji zostanie ścięty lub koronowany, 
czy wygra bitwę lub ją przegra , czy .zdradzi brata lub 
odda za niego życie, czy w swej niedoli przeklnie Boga lub 
będzie mu dziękował - o tym w szystkim decyduje w świe
cie Durrenmatta owo „prawo maksymalnego efektu tea
tralnego" , w którym zbiegają się natura , historia , psycho-
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logia i moralność. To nie jest aż tak cyniczne, jak może 
brzmi: postawa, która nie sprawia wrażenia na scenie 
jest do niczego, wszelkie łotrostwa są nic nie warte, j eśli 
publiczność się przy nich nudzi; szlachetność popłaca t ylko 
wtedy, jeśli wyniknie z tej okazji jakaś wielka scena. 
(Należałoby zbadać, czy ni e odnosi się to również do Szek
spira.) Do tych niesamowicie prostych postulatów dra
matur%ii czy teatralności, uważającej się za absolutną , po
stulatow jednako obowiązujących w świecie i w teatrze, 
należy również często cytowane zdanie: „Jakaś historia 
jest wtedy przemyślana do końca, jeśli z wszystkich istnie
jących obrotów przybrała możliwie najgorszy", gdyż ten 
najgorszy obrót jest zarazem też jedynym możliwym efek
tem teatralnym, który przemieszcza sztukę z wymiaru 
traged ii w wymia r rozpaczliwej farsy. Tu nie zwycięża 
żadna sprawiedliwość, tu (aby zaznaczyć również przeci
wieństwa do Szekspira) nie przywraca się żadnego utraco
nego porządku świ. ata: u Diirrenmatta Otell.o zakończyłby 
się w ten sposób, że Desdemona budząc się z l etargu pada 
Jagonowi na szyję, a Jagon zostaje mianowany nowym do
wódcą. 

Podług tego schematu, widocznie jedynie możliwego, aby 
amoralność świata mogła zatriumfować w wielkim efekcie 
teatralnym (Brecht zaznaczył to od niechcenia w finale 
~pery za trzy grosze, nie wyciągając konsekwencji) kończy 
się od pewnego czasu - na prapremierze jeszcze nie -
Frank V. (Otylię, tę najbardziej wyrachowaną, najgorszą 
postać sztuki społeczeństwo wita entuzjastycznie, sławi 
i w ynosi pod niebiosa); i tak też koń czą się Anabaptyści. 
Bockelson, który w nowej wersji otrzymał niedwuznacznie 
kr ym inalne rysy i charakter pozbawiony skrupułów może 
stojąc poniekąd na trupach swoich ofiar jak na 'cokol~ 
odbierać hołdy i laury. 

tłum. l<:DYTA SICIŃS[{A 
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* * * 
JASZCZ * „Trybuna Ludu" 21 XI 1967 

... Gdy jako kilkunastoletni chłopak zacząłem się 
bliżej interesować historią, stały się moją ulubioną 
lekturą kilkunastotomowe „Dzieje Powszechne Ilu
strowane", wydane w Wiedniu po polsku pod redak
cją Ludwika Kubali, w których sporą część tekstu 
opracował mój dziadek. Znalazł się w tomie siód
mym tego wydawnictwa rozdział zatytułowany 
„Anabaptyści w Monasterze" epizod z niemieckich 
wojen ideologicznych w XVI wieku (1534). Niena
wistne portrety-karykatury ożywiały odpowiedni 
tekst: nalane, grubozmysłowe oblicze Jana Bockol
ta vel Bockelsona - różnie się pisał - z holender
skiej Lejdy i niesamowita, bujnym zarostem okolo
na twarz Bernarda Knipperdolincka z westfalskiego 
Munster, pod którego popiersiem podpis głosił: „kat 
i namiestnik w królestwie anabaptystów". Sprawa 
była frapująca, historyk bardzo się brzydko wyrażał 
o „braciach wspólnego życia" , którzy założyli 
w Munster „państwo Syjonu na komunistycznych 
podstawach" . Przez parę miesięcy trwała „krwawa 
potworność" tego państwa pod rządami owego 
Bockelsona, który przyjął tytuł „z bożej łaski króla 
N owego Izrael.a" i szerzył różne r adykalne hasła, 
grożąc rozpętaniem „drugiej wojny chłopskiej, 
straszniejszej od pierwszej, bo z radykalnych wy
chodzącej zasad, a opierającej się na zagorzałym 
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fanatyzmie". Na szczęsc1e dzielny miejscowy biskup 
von Waldeck i jego bohaterskie oddziały rychło 
uporali się z kacerzami, rebeliantami i utopistami. 
Munster poniosło zasłużoną karę, przywódcy ana
baptystów zostaE przykładnie straceni. Dobra lek
cja klasowego myślenia. 

• 
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ANABAF 
Od dawna już w 

różnych okolicach 
Niemiec pojawila się 
sekt a, przedstawia· 
jąca najdalsze kon· 
sekwencje nauki e
wangelickiej, a tym 
samyn1 największ~ 
różnic~ z Kosciolem 
katolickim . l\nabap· 
ty,;ci (nowocbrzcen
cy) odrzucili znacze
nie sakramen tów, a 
więc również i osob
ny stan kaplanski, 
i szukali be.,;posrcd
niego obcowania z 
Bogiem za pomocą 

wewnętrznego „o-
6,wiecenia", rodzaju 
ekstazy, która win-
na poprzedzać 

chne~t; stąd to 
u wa żali chrzest dzie
ci za bezpożyteczny, 
a nawet zbrodniczy, 
skoro dziecko nie.,;
dotn e jc>t do owego 
iitanu. 

(„.) Ta mistyczno-fantastyczna nauka, utrafiwszy w ów
czesny nastrój, z wielką szybkością poczęła się szerzyć 
zrazu po Niemczech południowych, później pomimo okrut
nych prześladowań po Austrii, Bawarii, Szwabii i Palaty
nacie, wreszcie sięg-nęła na iachód, rozprzestrzeniając się 
zwłaszcza. w :\fidcrlandach. Tam skutkiem krwawych prze
śladowań, które Karol V właśnie przeciw kacerzom roz
począł. zwolna po1>adała owa sekta w fantastyczno-komu
nistyczny kierunek; jej zwolennicy zwali się według Mel
chiora. Hofmanna. „mclchiorytami" i zrywali z wszystkim, 
co istniało. Oczekiwali oni rychłego nadejścia Chrystusa, 
a więc końca świata i sądu ostatecznego, i aby się na to 
codnie przygotować, zamierzali wznieść „państwo Syonu" 
na komunistycznych podstawach, a wszystkich „niewier
nych" nawrócić lub wytępić. Plany ie, grożące zupełnym 
przewrotem i zagladą wszelkich państwowych stosunków, 
napotykały naturalnie na stanOW('zy opór ze strony rządów. 
Ale to podnieca.Io tylko fanatyzm „wiernych" i wpływało 
na coraz dalsze szerzenie się sekty. 

(„.) Ta fanatyczna sekta za.korzeniła się w Monasterze za 
sprawą. tego samego człowieka , który pierwszy protcstan-
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ANABAPTYSCI 

Od dawna ju:>. w 
różnych okolicach 
Niemiec pojawiła się 
sekta, prze ds ta wia· 
jąca najdalsze kon
sekwencje nauki e
wangelickiej , n tym 
samym największ:i 

różnic~ z Kosciolem 
katolickim. Anabap
tyści (nowochrzccl1-
cy) odrzucili znacze
nie sakramentów, a 
więc również i osob
ny stan kaplanski, 
i •zukali be1.posred
niego obcowania z 
Bogiem za pomocą 

\vcwn(trznc~o ,,o
~hviccenia ", rodzaju 
ckst:u:y, która win-
na poprzedzać 

chrzest; stąd to 
uważali chrzest dzie· 
ci za bezpożyteczny, 
a nawet zbrodniczy, 
s k oro dziecko niez 
dolne je:.t do owego 
stanu. 

( ... ) Ta mistyczno-fantastyczna nauka, utrafiwszy w ów
czesn~· nastrój, z wielką szybkością poczęła się szerzyć 
zrazu po Niemczech południowych, później pomimo okrut
nych prześladowań po Austrii, Bawarii, Szwabii i Palaty
nacie, wreszcie sięgnęła na tachód, rozprzestrzeniając się 
zwłaszcza w Niderlandach. Tam skutkiem krwawych prze
śladowań . które Karol V właśnie przeciw kacerzom roz
począł, zwolna popadała owa sekta w fantastyczno-komu
nistyczny kierunek; jej zwolennicy zwali się według Mel
chiora Hofmanna „mclchiorytami" i zrywall z wszystkim, 
co istniało. Oczekiwali oni rychłego nadejścia Chrystusa, 
a więc końc:i świata i sądu ostatecznego, i aby się na to 
~odnle przygotować, zamierzali wznieść „państwo Syonu" 
na komunistycznych podstawach, a wszystkich „niewier
nych" nawrócić lub wytępić. Plany te, grożące zupełnym 
przewrotem i zagładą wszelkich państwowych stosunków, 
napotykały naturalnie na stanowczy opór ze strony rządów. 
Ale to podniecało tylko fanatyzm „wiernych" i wpływało 
na coraz dlLłsze szerzenie się sekty. 

(„.) Ta fanatyczna sekta zakorzeniła się w Monasterze za 
sprawą tego samego człowieka, który pierwszy protcstan-
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tyzmowi drogQ uto· 
rowal, za 11pr;twą 

Bernarda Rothnaan
na. (.„) Na jego we· 
zwanie zjawili się 'l 

końcem grudni" 15J3 
r. ich apostołowie i 
liczni wyznawcy. 
Cale ich wystąpie
nie, 2ar fanatyczne
go przekonania. złą-
czony z nadzieją 

spolecznego prze-
wrotu , pociągnął za 
sobą tłumy. Próżne 

były usilowan ia bi•
ku pa, który t stycz
nia ogłosi I, iż z 
bezwzględną •uro
'•ości:\ wykonywać 
będzie mandat ce
sarsk i przeciw ana
baptystom, i odrazu 
rozpocz.11 egzeku
cje. („.) NO\'l'e wy· 
bory (tak ogromne 
poczyni li postępy 
wśród nli~s zczai1-
stwa) dały im wii:k· 
szość w radzie miej-
kiej , a u.rząd bur

mistrza przeszedł w ręce jednego z ich zap:i.lonych zwo
lenników, Bernarda Kn ipperdolincka. („.) Na czele tej dzi
wacznej społeczności stał zrazu .Jan Mathys z władzą i po
wagą starobiblijncgo proroka: gdy atoli ria jednej wy
cieczce około Wielkiejnocy szukał śmierci i znałazl ją. za
jął jego miejsce Jan Bokclson (BockoH) z Lciden. 

Jan Bockolt, ur. 1509 r. w Leidcn (stąd Jan z Lcidy), 
z profesji krawiec, jako rzemieślnik, pote m jako kupiec, 
lulał się po świecie od Lubeki do Lizbony. W sw~·m ro
dzinnym mieście gorliwie brał udział '" poetyczn:vch ćwi
czeniach tzw. ,.retorycznych izb", rodzaju szkól majster-scn
f!:'erów; tam też zaznajomił się najprzód z protestanckimi 
poglądami, które w ogóle w tych towarz~· s( wach się krze
wiły. aż wreszcie umysł jego fanlastycmy zaplątał się 
w matnię anabaptyzmu. Gnany fanatyzm em i próżnością, 
zajął rychło wybitne stanowisko wśród swych współwyz
nawców; przystojny, wymowny, młod:v człowiek z obej
ściem rozkazującym i entuzjastyczną gwaltownością, wiecz
nie żyjący w cksta:i:ie i wizjach. przytcm atoli nie pozba
wiony wykszlalcenia, a Ewlaszcza oczytany w piśmie św. 
.lako wysłaniec .Jana !.\b.tbysa przeszedł był w styrzniu 
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1534 r. do Monaste
ru, i aż do jego 
śmierci sta l przy je
go boku. Odtąd jako 
prorok spra wow a I 
rządy i znalazł bez
względne pos lu,ze1i
stwo. Zniósł dawne 
torn1y ~ a naton1 i:i sL 
wprowadził władzę 

'"-dwunastu ~tar
szych"; po os,nuo
dniowych gorących 
dysputa<'h . przeparl 
wreszcie przeciw 
jednomy · 1nej opozy
cji kawodziejów, 
wieloże1istwo, a to 
na pod:.tawic >tare
go testamentu, zła
mał opór krwawą 

przen1oc11, poczent 
san1 obol ~wej 
pierwszej żony po
ji1l wdow~ s wego 
poprzednika l>iva
rę. ( ... ) Tak tworzy
ła sit;> potworna ka· 
rykatura panstwa 
żydowskiego. 

.Jan, „z Bożej łaski król nowego Izraela", zamianował 
urzędników i sędziów , między którymi główne miejsce zaj
mowali Rolhmann, Knipperdolinck i Bernt Krechting, wy
łącznic zaś ustanowił swym „namiestnikiem" Knippcrdo
łincka. Na „tronie Dawida" siedząc, sprawował sądy na 
ry11ku pod gołym niebiem, przyczem za podstawę służyło 
prawo Mojżesza. Przepychem i~ otaczając, za przykbdem 
kri1la Salomona i patryarrhów urządził sobie niebawem 
harem z 16 kobiet. Na każde prawic przekroczenie prawa 
byla kara śmierci; sam „król", bywało pny egzekucjach 
bral miecz karzący w dłonie, i utrzymywał swe szalone 
rządy z krwawą surowością , a z powagą bożego \vyslan
nika. 

(„.) Na szczęście dla Niemiec biskup z l\lonasteru nie stał 
sam, ale miał za sobą Kolonię. Kliwię i Hessję, tak że od 
kwietnia 1534 r . miasto było blokowane. Wprawdzie nie 
larczylo jeszcze sil do poważnego ataku. a jeden szturm, 

który przypus:iczono. krwawo został odparty. Odtąd ogra
niczono się do blokady. Gdy jednak w grudniu re6ski 
i \vestfalski okręg przyszedł z pomocą, a także państwo, 
jako takie, czynny udział w akcji wzięło, oblężenie za-

cicśnialo si~ coraz bardzie~. , '!szelki do~ó1 był odcięty; 
a kiedy glod pocutł w m1esc1e panowac l nieszczęillwl 
mieszkańcy gromadami :z bram wylegali, nieubłaganie od
pędzano ich :z powrotem, wYdając ich na pastwę nędzy 
między murami miasta, a szańcami oblegających. „Król" 
atoli ze swym dworem ustawicznie hucznymi zabawiał aJę 
biesiadami. Ale właśnie ta okoliczność, oraz zwol.na bu· 
dzące się zrozumienie owego beznadziejnego położenia, n&
klonilo niektórych do idrady. W nocy iwiętojańskiej kilku 
set Jandsknechtów wdrapało się na mur w słabym jednym 
miejscu. które im oznaczono. Ale wkrótce wtargnięcie Ich 
zostało spostrzeżone, wściekły nocny bój powstaje w uli· 
cach miasta, zrozpaczeni anabaptyści odpierali zrazu at~
kujących, lecz nowe ustępy wciskały się prze:i: wyłamaną 
bramę; a nad rankiem cala armia poszła w ich ślady. 
„Swięci królestwa Syonu", broniąc się zaciekle pod wodzą 
Krcchlinga, cofnęli się za tabor z wozów ustawiony na 
środku rynku, i poddali się wreszcie z prawem wolnego 
wymarszu. .Jednak rozwścieczeni landsknecbci ugodę zła
mali i Kreehtinga wzięto do niewoli. Między zabitymi znaj
dował się także i Rothmann, który uszczytną śmierć w bo· 
ju przekładał nad niewolę; „król" atoli poddał się zwy
cięzcom na jednej z obwarowanych bram; Knlpperdollncka 
wyciągnięto z kryjówki. Wszyscy trzej po długim więzieniu 
śledczym ponieśli śmierć wśród okropnych mąk, a ciała ich 
zawieszono dla odstraszającego przykładu w żelaznych klat
kach na wieży kościoła św. Lamberta. Miasto " natury rze
czy ugięło się pod kościcln~ i polityczną reakcją; postra
dało swe iWobody i wróciło do dawnl"J wiary, s tając 1lę 
nadal hvierdz:i, katolicyzmu. 
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cieśniało się coraz bardziej. Wszelki dowóz był odcięty; 
a kiedy głód poczii,l w mieście panować I nieszczęśliwi 
mieszkańcy gromadami 1 bram wylegali, nieubłaganie od
pędzano ich z powrotem, wydając ich na pastwę nędzy 
między murami miasta, a szańcami oblegających. „Król" 
atoli ze swym dworem ustawicznie hucznymi zabawiał się 
biesiadami. Ale właśnie ta okoliczność, oraz zwolna bu
dzące się zrozumienie owego beznadziejnego położenia, na
kłoniło niektórych do zdrady. W nocy świętojańskiej kilku
set landsknechtów wdrapało się na mur w słabym jednym 
miejscu, które im oznaczono. Ale wkrótce wtargnięcie ich 
zostało spostrzeżone, wściekły nocny bój powstaje w uli
cach miasta, zrozpaczeni anabaptyści odpierali zrazu at.a.
kujących , lecz nowe zastępy wciskały się przez wyłamaną 
bramę; a nad rankiem cala armia poszła w ich ślady . 
•• Swięc i królestwa Syonu", broniąc lilię zaciekle pod wodzi\ 
Krechtinga, cofnęli lilię za tabor z wozów ustawiony na 
środku rynku, i poddali się wreszcie z prawem wolnego 
wymarszu. Jednak rozwścieczeni łandsknechci ugodę zla
mali i Krechtinga wzięto do niewoli. Między zabitymi znaj
dował się także i Rothmann, który zaszczytną śmierć w bo
ju przekładał nad niewolę; „król" atoli poddał się zwy
cięzcom na jednej z obwarowanych bram; Knlpperdolincka 
wyciągnięto z kryjówki. Wszyscy trzej po długim więzieniu 
śledczym ponieśli śmierć wśród okropnych mll,k, a ciała ich 
zawieszono dla odstraszającego przykładu w żelaznych klat
kach na wieży kościoła św. Lamberta. Miasto z natury rze
czy ugięło się pod kościelną i polityczną reakcją; postra
dało swe 11wobody I wróciJo do dawnej wiary, stając się 
nadal twierdzll, katolicyzmu. 

( ... ) Są dwa klucze do Anabaptystów: psychologicz
ny i historyczny. Psychologiczny: to objaśnienie fe
nomenu Bockelsona niewyżytym aktorstwem i nie 
dającą się zaspokoić żądzą władzy C:re~serii"). 
Historyczny: to (znakomita!) scena, w ~toreJ wład~y 
Niemiec okazują tak długo brak zamteresowama 
i lekceważenia dla awantury anabaptystów, jak dłu
go nie wchodzi w grę groźba przewrotu społecznego; 
zaślepienie religijne, polityczne ekscesy, nawet oby
czajowe wybryki w formie zalegali~owania ~ielo
żeństwa - proszę bardzo, niech się tym biskup 
Munster kłopocze, innym nie zawracając głowy; ale 
naruszenie prawa własności , o to , co innego, z tym 
nie ma żartów, trzeba bunt zdusić bez pardonu. Oba 
klucze są teatralnie naoliwione, wolę jednak klucz 
groteski historycznej niż psychologicznej. Dopiero 
zresztą na jej tle można pozytywnie wyinterpreto
wać finalne słowa komedii „ten nieludzki świat stać 
się musi bardziej ludzkim" i mimo znaków zapy tar:ia 
(„ale jak? ale jak?") przyjąć je za świadectwo wia
ry Durrenmatta w regeneracyjną siłę ludzkości. 

- - 15- -



A ONASI 
cvr6s cry{ed 

Bockelson, Hitl e r 
1 kapitaliści 

URS JENNY 

Pomysł aut ora , a bv 7. Bockelsona u c z :-m ić a -:tora, ma 
jes;:cze swe p oz< - teatralne żr ódio : w rozmo\vie Dtirrcnmatt 
postawił kiedyś zabawn e, ret on czne p~·tanic . jak w~·gl ą 
dalaby historia świ a ta , gdyby nic oblano Hitler na egza
m in ie \\·stępnym w wieder'lskiej Akadem ii S zt uk P ir:kny ch. 
W tym en ie również Bockels n je t tak im „oblan:1•m" 
;; rt~·s tfl, k tór~· p rzerzuca się na politykę (z t ą różn i cą na-
1.uralnie, że H it! r przy Cfllym bra ku skrupu ł ów w dobie
ran iu środków absolutn ie .,w ierzy" w swój cel. podczas 
gdy Bockelson tylko „gra"). W s ł owie wstępn ym do N api
sa 11 0 Di.i rrcn matt rozważa , czy odzwier ciedlają się tam 
„wydarzenia dzisiejsze" i zaleca „ostrożne wy ciąganie ra
cze j prz:-·pad kowych ana logi i" : w Ana bupt ystacl Di.irrcn 
matt mocno podkreśl::i t wc i ąż jeszcze wielce przypad
k o\\'e, zc\v nc;trzne a nalogie . Bocl«:lson urządza wyrażne 
. ,przejęcie wład z y ": następuje publiczna p ochwała dziecka, 
po niew a?. zadenunc · owało w r o0 ·a reźimu ; p6źniej - mni ej 
więce j w hi storycmcj chwili pytan ia „Czy chcecie wojn~· 
t otalne "?" lud zastanawia się nad swoim nieszczę~ciem : -
,.Po prostu słucha l iśmy w as chGtnie ... Jakoś od n iechcenia 
wpak owaliśmv ' i q w to .. . Teraz w ierzym y w ostateczne 
zw :-· ci i;-s tw o." 

Poza t ą ana log ią do nazi zm u Di.irren matt n ad ał sztuce 
o pierwotnie wyłą czni c rel igij C' j t cmat~·cc jeszcze zupeł 
nie inne zabarwien ie polity czne : p r ze ciw nikam i Anabap-
1. ·stÓ\\·, zarów n o duch ownym i jak sw· eck imi . są k apitali ś c i, 
któn·eh nie gors z~· he r ezja, lecz ko m unizm w .Ili.in ter . 
. J uż w Napisa no dowódc~· obi ga jq cy miasto wyznawali 
srod ze ma erial i st~· czną maks ~·mę : „N ·e cho dzi o t o, kom u 
służ~·m~·, chodzi o to. żeb ,·śm,· zarobi l i" ; w nowej wer sji 
omawiaj ą oni możliwośc i in ter esów np . h andel d ziełam i 
.s ztuki („ !\"owoczesne malar stwo się n ie u trz~·m a , mojego 
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Michała Anioła nikt nie kupi".) Dołączyła się też do nich 
bardzo o~rotna w ii:teresach Matka Courage, z którą te
raz o . wiele szcze~~~,owieJ ~ozważają, jak należy wojnę 
„t~?skhw1e wyk.armie , aby się „opłacała"; a „komunistycz
ne mia.sto ~unst~r obrzucają przed bitwą sloganami 
w rodzaJu : rownośc, wspólnota narodowa humanitarność 

Nie inaczej jest u możnych tego świata:' jeśli nie mówią 
o teatrze, na który pozwalają sobie jako zbytek ściśle 
aspołe~.znie myślą o interesach: kiedy biskup podcz~s kon
ferei:cJi na ?worze cesar.skim tknięty jakimś nagłym współ
czuciem SOCJalnym prosi: - Pomyślcie o narodzie - kar
dynał, cytując słowa Emila Staigera pod adresem Diirren
n:atta, z_apy~uje wielce oburzony: - „W jakich kołach wy 
się. >yłasc1w1e obracacie?" (Ta pointa zdobyła oczywiście 
naJw~ę~szy !łPl~uz po?czas premiery w Zurychu.) Nikt 
z ks!ąząt me Jes.t. z~mteresowany w energicznej walce 
z par:istwem chrzcic.ieh, gdyż to nie popłaca - dopóki nie 
padnie ha~ło „wspolnota dóbr", a więc komunizm panu
Jący w Mt;nste.r: wtedy nagle wszyscy uważają, że szybko 
trzeba skonczyc z tą zmorą i wystawiają wojska.„ 

/lum. EDYTA S/Cl!i'SKA 

- - 18--

OD TEATRU 
JAN BŁOŃSKJ 

W Anabaptystach wszystko niemal zostało prze
pisane ze starych kronik: tak właśnie wyglądał bunt 
religijny w Munster i prawdziwe są nawet nazwi
ska bohaterów tej tragicznej epopei. Zarazem jed
nak nic w tej sztuce nie brzmi historycznie: ani na 
chwilę nie przypuszczamy, że ktokolwiek - od ce
sarza i biskupa poczynając, na miejskiej biedocie 
kończąc - mógł wówczas czuć i myśleć tak, jak 
to przedstawił Durrenmatt. Zdarzenia więc pozo
stały autentyczne, ale świadomość wyd a
rze ń - współczesna. 

Czym jest wszakże ta świadomość, w którą Dur
renmatt zaopatrzył barwne i na poły anachroniczne 
postacie swej przypowieści? Przed czterema wie-
kami , kiedy Europa była jeszcze młoda, cesarz 
szczerze wierzył w swe światowe powołanie; bis
kup naiwnie utożsamiał interes własny z interesem 
rzymskiej religii; luteranie w najlepszej wierze re
formowali kościół i anabaptyści, przejęci niespra
wiedliwością społeczną i marzeniem o królestwie 
Bożym, mieli doprawdy przeświadczenie, że zbu
dują nową Jeruzalem. Że tak właśnie naogół by
wało, że mniej było cynizmu, a więcej naiwności 
i myślowego nieporządku.„ pouczają nas historycy. 
Gdyby jednak Durrenmatt zawierzył swoim boha
terom, gdyby wszystko, w co wierzyli i co głosili, 
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brał za dobrą monetę, musiałby napisać wielką 
historyczną tragedię, pełną podniosłych słów i nie
zwykłego majestatu; albowiem były to wydarzenia 
zaiste szekspirowskie. Napisał jednak całkiem co 
innego: szyderczą opowieść, w której z Z3. keżdego 
niemal słowa czy gestu wygląda kłamstwo , oszust
wo i zła wia,ra. W Anabaptystach cesarz 'jest zmę
czony, biskup sceptyczny, przywódcy najemników 
zmieniają przekonania jak rękawiczki, lud nawet, 
choć naprawdę cierpi, czuje dobrze, że bierze udział 
w jakiejś niesłychanej komedii, w której przyziem
ne interesy i najzupełniej cielesne rozpasanie przy
bierają maskę świątobliwych dążeń i religijnych re
form. Słowem, z tragedii zrobił się u Durrenmatta 
kabaret: historyczny „nadkabaret", jeżeli wolno 
powtórzyć okireślenie , którym kiedyś Boy obdarzył 
teatr Witkacego. I trudno się dziwić, że na głów
nego bohatera wyrósł Durrenmattowi aktor: bła
zen Bockelson, co ludową rewoltę zmienił w ro· ę do 
odegrania, wynagradzając sobie w życiu teatraJne 
niepowodzenia (a nie mówię już o szesnastu mał
żonkach i górach befsztyków, które wchłania pod
czas powszechnego głodu). 

„Ja , miłośnik .komedii - mówi biskup - stoję 
oto mprzeciw komedianta ( ... ) teatralnego wygi , 
nakarmionego literaturą i wytartymi frazesami" . 
Biskup ma 99 lat; jest - m1jdosłowniej - - stary 
jak świat, jak sceptyczny rozsądek konserwatystów, 
których dobrze reprezentuje. Chociaż odzysk~'3ł 
w końcu Munster czy też ruiny Munster, przegrał 
tak samo ,iak „opętany sprawiedliwością, żywiony 
nadzieją" Matthison, prorok anabaptystów, jak mę
czennik Knipperdolinck, burmistrz, który - dręczo
ny sumieniem o własne bogactwo - rzeczywiście 
oddał wszystko Bogu i ludziom. „Zwiedzeni wy
cięci w pień , zwycięzcy wyszydzeni przez zwy
cięstwo" . W lektyce, spokojny i zadowolony, odjeż
dża po nowe l<iury Bocke'son. Trudno o bardziej 
gorzkie zakończenie. Było ano wszakże konieczne. 
jeżeli przyjąć punkt ·widzenia Dilrrenmatta: tę 
współczesną świadomość złej wi·ary, któm stanowi 
wła-'ciwy temat Anabaptystów. Pisarz jest czło
wiekiem XX wieku : nauczył się nie ufać słowom. 
Widział przecie milionerów, chroniących swe skarby 
frazes<>mi o wo' ności; sędziów, literą prawa uspra-
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wiedli:wiających własne tchórzostwo; dyktatorów, 
interesem państwa zasłaniających swe brudne i jak 
najbardziej prywatne interesy; narody całe, któ
rym szlachetna neutralność jakże była wygodna ... 
I tę właśnie złą wiarę - ucieleśnioną w monstru
alnej postaci króla komediantów - Durrenmatt ka
że nam wliczać do rachunku. Pamiętać więc, że do
póki nie przejrzymy kłamstwa i nie nauczymy się 
rozróżniać „splotu winy i błędu, rozsądku i dzikie
go szaleństwa'; - ten „nieludzki świat" nie stanie 
się „bardziej ludzkim". 

A stawać się bardziej Judzkim musi, choćby bar
dzo powoli„. jeżeli nie ma zginąć. Anabaptyści są 
sztuką o oszustwie, albo raczej o sposobach, który
mi „błąd i dzikie szaleństwo" kłamstwem zagarniają 
i pacią · najszlachetniejsze dążenia. Dlatego wznios
łość została u Dun'enmatta zastąpiona przez szy
derstwo, które jedynie może - przez odwrócenie -
wzbudzić litość i poczucie tragiczności. Jest to jed
nak zarazem sztuka o potrzebie uczciwości, ponie
waż triumf kłamstwa nie przestaje budzić niepoko
ju i grozy fak u pisarza jak u widzów. Durrenmatt 
nie twierdzi , że posiadł receptę na zb=iwienie świa
ta; wyznaje nawet swą bezradność; ale każdym sło
wem i każdą sceną Anabaptystów błaga o sprawie
dliwość i miłosierdzie - nade wszystko zaś o trzeź
wość i rozeznanie własnego sumienia. 

Redakcja progrnmu: KRYSTYNA PISTL 
Opracowanie graficzne: LECH PRZYBYLSKI 
Szkice scenograficzne : ANDRZE.J CYBULSKI 

Krak. Zakł. Graf. 3, zam . !ł~7 /63 - L-J 3 (117'.' 2) - 7000 

Erazm do Josta De
cjusza, * obywatela 
miasta Krakowa 

( ... ) W DOLNEJ CZĘŚCI NIEMIEC ROZLELI 
SIĘ WOKÓŁ ANABAPTYŚCI ZUPEŁNIE 
TAK JAK ŻABY I SZARAŃCZA W STARO
ŻYTNYM EGIPCIE. GDYBY NIE PRZECIW
DZIAŁANO W STOSOWNYM CZASIE, ZA
LELIBY CAŁĄ OKOLICĘ. ZABRANO 40 
STATKÓW, WIELU LUDZIOM UCIĘTO Gł.O
WY, WIELU SPALONO NA STOSIE, NIE
KTÓRYCH UTOPIONO W MORZU: OTO RO
DZAJ LUDZKI SKAZANY NA ZAGŁADĘ! 
MONASTER, STOLICA WESTFALII, DOTĄD 
JEST W OBLĘŻENIU. W MIEŚCIE PANUJĄ 
ANABAPTYŚCI. O RZĄDACH ICH DOWIESZ 
SIĘ Z KARTKI, KTÓRĄ CI POSYŁAM. 
DANE WE FRYBURGU W BRYZGOWI!, 
DNIA 22 SIERPNIA 1534 ROKU. 

ERAZM Z ROTTERDAMU RĘKĄ WŁASNĄ. 



Anabaptyści jako komedia są ponowieniem pró
by, którą podjąłem w roku 1946 i która jest znana 
pod tytułem: Es steht geschrieben (Jest napisane). 
Poszczególne części poprzedniego utworu zostały tu 
przeze mnie wykorzystane. Anabaptyści stanowią 
jakby spotkanie dzisiejszej mojej dramaturgii z mo
imi początkami dramatopisarskimi. Uległem pokusie 
zagrania raz jeszcze - teraz już bardziej ŚWiado
mie - starej mojej sztuki. 

,_J'~ '~Il .„. 
Friedrich DURRENMATT (ur. · 5. I. 
1921) dramaturg szwajcarski piszący w jęz. 
niemieckim. Dramaty: Romulus Wielki, Anioł 
zstąpił do Ba.bilonu, Wizyta. Starszej Pa.ni, 
Fra.nk V, Fizycy, Meteor, Ana..ba.ptyści. 

Słuchowiska radiowe: Herkules i stajnia. 
Augiasza., Stra.nitzky i bohater narodowy, 
Proces o cień osła. Opowiadania: Kraksa, 
Obietnica, Grek szuka greczynki. 

cena 5 zl cenn 
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Aktorzy 
teatru 
SLarcgo 

JÓZEFA RADZYŃSKA HUBERTOWA 
(1815-1876) 

Dnia 21. I. 1847 w naszym trntrze po raz 
pierwszy grano dramat Gutzkowa „Szkoła 
bogaczy'', Premiera stopniowo zamieniła się 
w mały skandal. Czwórka aktorów grają
cych główne role nie umiała tekstu, gubili 
się w nim i nawet pomoc suflera okazała się 
zbyt słaba . Szczególnie wyróżniła się wśród 
tej czwórki aktorka, która mówiła co jej 
przyszło do głowy, mieszaj ąc tym do r eszty 
już i tak speszonych partnerów. W połowie 
ostatniego aktu opuszczona kurtyna położy
ła kres temu żenującemu ·.vidowisku. 

Tej samej aktorce zdarzyło się w maju 
1843, w melodramacie „Młyn diabelski" , 
gdy uwalniała się na scenie z przebrania 
pielgrzyma - zapomnieć o brodzie. Wskutek 
tego zaskoczeni widzowie ujrzeli nagle ko
biecą postać , w damskim już stroju, ale 
z wielką, białą, po pas długą brodą . W lu
tym tegoż roku ta sama· aktor ka tak była 
prze j ęta śledzeniem tego, co się dzieje w lo
ży I piętra, że w roztargnieniu pochwyciła 
słowa suflera podrzucone jej partnerowi 
i wygłosiła kwestię, którą do niej miał po
wiedzieć amant. Ciągle wytykano jej, że ·zbyt 
często „strzela oczyma" do publiczności. 

Co najciekawsze, krakowska publicznoś ć, 
nieskora do pobłażania, kwitowała te prze
winienia i wybryki Józefy Radzyńskiej za
miast oburzenia - śmiechem! Uchodziło jej 
wszystko . Miała żywy temperament, była 
piękna i wesoła . Ten temperament pr zyspa
rzał jej nieraz kłopotów. Ukończywszy szko
łę baletową w Warszawie debiutowała na 
prowincji w 1834 r„ potem wróciła do szko
ły dramatycznej Kudlicza i od 1837 do 1840 
roku grała na warszawskiej scenie. Odda~ 
lano ją stamtąd za „nieprzyzwoite zachowa
nie''. Podobno młodziutka · krakowska ba
letnica, Maria Tislerówna, póżniejsza żona 
Józefa Bendy, była jej córką. 

Po rozstaniu się z teatrem warszawskim 
Radzyńska przybyła do Krakowa, do zespo
łu Chełchowskiego . Zachwycano się wtedy 
przede wszystkim jej urodą. „Arcynadobna" 
„w rozkwicie niepospolitej piękności" - pi
sał o niej wtedy powściągliwy zazwyczaj 
Estreicher. Trudno w to uwierzyć , patrząc 
dziś na jej fotografię - prawda, że z lat 
późniejszych i w charakteryzacji - a le re
lacje są zgodne. Potem zwrócono uwagę na 
jej niezwykłą troskliwość o kostium, ele
gancję a nawet w:;•tworność ubioru. Zawsze 
był on dostosowany do roli, co w tych cza
sach jeszcze nie było częste, nieki edy popi
sywała się na scenie strojnością swoich suk
ni, zmieniając je nieraz kilkakrotni e w cza
sie jednego przedstawienia. To już było sen
sacyjne, w czasach, gdy aktorki same spra
wiały sobie kostiumy. 

Wreszcie stwierdzono, że ta piękna stroj
nisia jest doskonałą aktorką! Przez k rótki 
t ylko czas występowała w rolach amantek. 
Nie mają c- jeszcze lat trzydziestu zaczęła 

grywać postaci komiczna-charakterystycz
ne - to było jej właściwe powołanie. Ale 
i poza tym zakresem odnosiła niemałe suK
cesy. Do najbardziej popisowych ról kobie
cych w latach 1837-1868 zaliczano Jenny 
-.i; francuskim melodramacie „Wariatka". 
Przetłumaczyła go dla siebie Leontyna Hal
pertowa i odniosła w tej roli jeden z naj
większych w życiu tryumfów. Słynna była 
i kreacja Anieli Aszpergerowej w tej sztu
ce. Grała Jenny , z ogromnym powodzeniem , 
w późniejszych latach i Modrzejewska. Otó?: 
Radzyńska w te.i roli, .zdaniem Estreicher a 
„nie ustępowała najlepszym artystkom war
szawskim, lubo tragiczność nie odpowiada 
jej powołaniu." Na benefis p. Modrzejewskiej przed

stawiony będzie zajmujący dramat w 5 
aktach pp. Scribe i Legouve, p.n. 
„Adrienne Le co u vreur". Roła Adrien
ny, którą odegra beneficjantka, zdaje 
się tak odpowiadać talentowi p. Mo
drzejewskiej, iz mniemamy, że poli
czyć ją będzie można do ról, w któ
rych artystka ta celuje. 

Czas nr 100 z 1 V 1867 

Bvła niezawodna w każdej roli , oprócz 
tych, które wymagały tkliwości. rzewnej 
rozpaczy i czułości. Młodzi ulicznicy, dziew
ki i baby wiejskie, dewotki, złośnice , stare 
panny, gryma śnice i zalotnice wszelkich 
warstw społecznych, intrygantki - w .iej 
wykonaniu były kreacjami, którym nikt 
współcześnie na polskich scenach nie do
równał. O grze jej w takich rnlach pisano 
zawsze: „mistrzowska", „wielka", „wybor
na", „nieporównana", „nikt jej nie zastąpi" . 
Podziwiano prawdziwość jej Re jci („Stacja 
pocztowa w Hulczy" Korzeniowskiego). 
w każdym słowie i w każdym geście faktor- MODRZEJEWSKA 
ki żydowskiej . Jako Ludwik (rola ty tułowa W ALBUMIE CHŁĘOOWSIUEGO 
w „Uliczniku paryskim") „całą tę sztuk ę w latach 1869-1870, w nowopowstalym 
utrzymywała" . Kiedy raz Radzyłlska wyj e- w Krakowie dzi enn i ku „Kraj" ukazywały się 
chała na parę dni do Warszawy, zastąpiła t zw . „fotografie" Kalasantego Kruka. Po-
ją w tej roli młoda, bardzo w Krakowie lu- czątlwwo były to sylwetki polityków ga!i-
biana, aktorka i śpiewaczka operowa, Wikto- cyjskich, późnie j innych popularnyc.h oso-
ria Studzińska . Przyznano jej wiele zalet, bistości. Autorem ukrywajqcym się pod 
stwierdzono jednak, że „pod względem raz- pseudonimem był Kazimierz Chłędowski, 
weselenia publiczności manierą pauperskich podówczas urzędnik Namiestnictwa we LwC?-
wymysłów i dowcipów - pannie Radzyi'l- wie który już nieco wcześniej zaczął swo3q 
skiej nie wyrównała." karierę literacką. W owej drugiej serii „fo-

Stale chwalona w recenzjach, wywoływa- tografii", 14 VIII 1870 opublikow_al. Chłę-
dow ski swój szkic o Modrze jewskie1, zaty-

na (wg ówczesnego zwyczaju) przez publicz- tu łowany „Julia". Oto fragmenty z niego: 
n ść, rezolutna i wesoła , był a Radzyń ska Myśmy wybral i dla nasz<>j bohaterki imię 
j dną z na jsy m pa tycznie jszych postaci w na- Ju lii, gdyż je t t o r ola, w któ rej j e j gra do 
sz.)4U t eatr.ze. w p i e · :vszej P loi.\1.iC-Xl wi-- --.-ft·rrjwyższe ' dochodzi atęgi, a zresztą PC!.-
ku. Z końcem r. 1848 przeniosła się do Lwo- nieważ ona sama najbardziej lubi rolę Julu .• 
wa, lecz wróciła znowu na naszą scenę w r. Trudno w słowach malować słodycz i har-
1854. Tu wyszła za mąż za aktora Karola manię, a przecież kto nie widział nasz~j 
Huberta i wkrótce potem, w mar cu 1858, Julii na scenie, w sławnym dziele Szekspi-
oboje przeszli na stałe do Lwowa. Pozostała ra, temu trzebaby da ć choć słabe wyobraże-
tam już do śmierci, przeszedłszy w r. 1871 ni e tego uroczego spokoju pomieszanego 
na emeryturę. w tym ostatnim okresie, na z najsilniejszą namiętnością, tej niebiaii-
scenie lwowskiej, mimo powodzenia nie skiej słodyczy graniczqcej z siłą żelaznego 

odnosiła ju ż tak wielkich jak dawnie j suk- ry~~;~~·a i sława, oto dwa hasła pani .Julii, 
cesów. Być może zabrakło reżysera, który oto jej najsilniejsza namiętność . z wielkimi 
potrafiłby pokierować dalej jej żywiołowym mając do walczenia trudnościami, Julia szla 
talentem, a może ten talent wygasł wraz przebojem naprzód, aby sobie zdobyć wie-
z młodością, która go żywiła? niec laurow-y ; znękana n ieraz stosunkami 

MECISZEWSKI O RADZYŃSKIEJ 
z w szy stk i ch artyst ek naszych panna Ra 

dzyńska ma f i gurę n«jwtęcej teatralną. W r o

tr1cli oso bitwie dam wielk i ch, panna Radzyńska 

pr ezentuje s i ę na scenie prawd ztwl.e o k aza l e. 

(„.) W rolach t ra g iczn ych, jeżeli charakte r p rzed

stawicme j osoby uwalnia ją od wzrusze·ń czul

szy ch i sytuacj i t kliw szych, jeżeli j e j p ozw ala 

być zimną , wynios lą i wyrachowaną, jak n p. 

w r oli ksi ężnej Malborough w „Szklanc e wody", 

pannct Radzyńska bardzo się dobrze wyd a j e. 

(„.) Panna Radzyńska bowiem obok piękn ej po

staci, powa bnyc/1 rysów twarzy, ma spojrzenie 

dumne, rozkazujące , akcent mowy suchy, p r ze s

tankowy i z trudnością tylko do czu lszych po

zycj i naginający si ę. („.) Wszakże prawd ziwy t a

lent panny Radzyńs ki ej nie pokazuje s i ę tyl e 

w dramac i e, !le w k omedii, i to w p ewnych j e j 

rolach. Kto chce wid zieć pannę Radzyńsk q w blas

ku tal.entu, naśl adowania i przy swajania so l>le 

charakterów o hcycl!, n i eci! si q stara by ć na 

przed.stll'Wieniu ,, K ra kowiak ów i górali·'', , ,Nowe

go Rok u", lu b tym podo bny c h sztuk narodow yc h. 

Ottvarcie powiada m, że m i się r zadh: o zcl a r zato 

widzie ć oddan e charaktery kobiet naszych wie j

skie/! z taką wiernoś cf.ą i z tal<ą przekonywującq 

prawdq. („.) W r o!acli tyc/1 panna Radzyń ska 

jest prawd ziwą artystlc ą i nu. każclej scenic po

clobać si ę li ęd zte, w każdej publiczno:lc i obudzi 

zapal i ka żclq d o oklask ów przy m u si. ( „ .) Co d o 

umi en i a r ó l p . Radzyńska nie zawsze ma p a 

mięć szczęśl iwą, co zaś d o toa ety, ubie ra się 

z w ielk i m g u stem, choć n i era z zanadto w ytwor

nie. 

H. Meciszcwski, Uwagi o teatrze krakowskim, 
s. 165-166 
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i otoczeniem, wypogad.zala wnet twarz na 
widok - roli. 

Julia umie się otoczyć nieporównanym. 
wdziękfom; pię kna, uprze jma, oczyta.na 
i dowcipna, mimo woli zinu s:rn otoczenie do 
7Jodziwiania jej, do pewnego stopnia ado
racji. 

Rzecz szczególna, że Julia w drugich ko
bi etach znajduje najczęście j także wuraz 
uwielbienia i że nie tak czę s to, jak inn e 
piękne kobiety. spot yk a się z zazdrością 
swo-ich towarzyszek. 

W Warszawie Julia umiała sobie znaleźć 
kółko znajomych, w którym jej talent właś
ciwy sobie znajduje żywioł. Kraków był dla 
niej za małym; ona potrzebowała więcej 
en tuzjazmu, więcej oklasków. 

Rozumie się, że Julia nadzwyczaj sie 
umie ubierać; jej smak w ubiorze jest !ak 
w11kwintn11. ułożenie najmniejszej ozdopy, 
najmniejszej wstążki tak do skonale, że Niv
miec Wagner, co pisał filozofię strojów, 
mógłby się u pan.i Jul i i uczyć .elementarza. 

INEZ DE KASTRO TRAGEDIA SODENA 
Znana powszechnie n a wszystkich polskich 

i niemieckich teatrach sztuka ta, dla rozczulają

cej intrygi i prawdziwie chrzellcijaltskiego roz
wiązania (bo się kończy śmiercią niewinnej Inez, 
w trumnie na kata falku wystawionej) lubioną 

bywa powszechnie i ma pięć szóstych widzów 
za sobą. Trudno więc przeciwko niej z czym się 

odezwać, a tym bardziej przeciw najważniejszej 

niedorzeczności powstawać, jaką jest morderstwo 
na scenie i pogrzebowy obchód. Ile razy nam się 

trafiało widywać tę sztukę, zaws ze w nas szcze
gólniejszą litość wzbudza ł widok nieszczęsne.i Inez, 
która tyle czasu w trumnie, choć już umarła, 

poziewać zawsze musi. 

w„ Gaze ta Kra k o w sko, ct od. do nru 70 
z 31 VIII 1817 

opr. olerzy Gol 


