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ZYGMUNT GREŃ 

PASJE HENRYKA VOGLERA 

Novva sztuka polskiego autora. A więc debiut. Ale nie co
dzienny. Henryk Vogler przychodzi do teatru jako pisarz ufor
mowany. Z bagażem własnej problematyki artystycznej. Z do
świadczeniem krytyka. W ciągu ostatniego półrocza ukazały 

się dwie jego książki, które w tę problematykę mogą wpro
wadzić znakomicie i o tym doświadczeniu pouczyć. Myślę 

o tomie szkiców teatralnych Przygody w teatrze i o powieści 
pisanej w dwudziestoleciu 1938-1958 Człowiek, który śnił. 

Okres lat dwudziestu podkreślam specjalnie, a także fakt, że 

swoje recenzje teatralne zebrał Vogler z lat piętnastu. To nie 
są książki przypadkowe, te książki nie są wyjątkiem jednora
z•owego, chwilowego zainteresowania pisarza. Nie jakiś jeden 
moment czy etap jego twórczości, ale w pewnym sensie sta
nowią ramy jego rozwoju. Mówiąc najprościej: jeśli na pod
stawie tych książek będziemy badać pisarstwo Voglera, jego 
ocena na dziś nie będzie już tylko przypadkową impresją; 

jeśli na tle tych książek będziemy oglądać nowy utwór sce
niczny Voglera, sens jego niewątpliwie się pogłębi, nie b_ę

dziemy siedzieć w teatrze zdumieni i zaskoczeni. A Dwanaście 
białych wielbłądów jest sztuką zdumiewającą i zaskakując9. 

W Polsce nie jest częstym zjawiskiem, by krytyk literacki 
czy teatralny przechodził w pewnym momencie do twórczości 
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czysto artystycznej. Popularniejszy jest model przeciwny: ci, 
którym z jakichś przyczyn nie powiodło się w twórczości lite
rackiej, zaczynają doświadczenie swoje sprzedawać w krytyce. 
Tak było z Irzykowskim, tak z wieloma innymi krytykami 
żyjącymi jeszcze, których dla bezpieczeństwa ich i własnego 
wolę nie wymieniać. Krytyk, który zdradził już swoje teore
tyczne poglądy na sztukę, który bywał w ocenach swoich su
rowy, czasem bezwzględny, a przede wszystkim systematyczny, 
sumienny i nieustępliwy - dowodzi nie małej odwagi, skoro 
decyduje się swój utwór poddać ocenie innych, bezwzględniej
szej jeszcze niż jego własna, bowiem wzbogaconej o konfron
tację z jego up rzednio wyłożonymi poglądami. Powiedzmy 
więc sobie, że Henryk Vogler jest krytykiem i pisarzem od
ważnym. A równocześnie oceny i konfrontacje zostawmy sobie 
na czas późniejszy, popremierowy. Na razie' warto przypom
nieć jedynie, czego Vogler żądał zwykle od teatru. 

Najogólniej można odpowiedzieć na to w dwóch słowach: 

źądał - niespodzianki i rzemiosła. Rzemiosło to jest technika 
teatralna, aktorska, to jest dobrze napisana i bogato wypo
sażona rola. W recenzjach swoich Vogler tropił takie role. Po
trafił i lubił opisywać je z dużą wnikliwością, z trafnymi 
obserwacjami zarówno materiału aktorskiego jak i pracy 
aktora. Przypuszczam nawet, że gdzieś w głębi , na dnie pasji 
teatralnych Voglera leży sprawa aktorstwa jako sztuki ale poj
mowana trochę na sposób XIX-wiecznego teatru. Wtedy 
i tylko wtedy publiczność naprawdę doceniała aktora, dla 
niego przychodziła do teatru, dla niego oglądała najsłabsze 

nawet sztuczki, byle zręcznie napisane, byle dawały jej ulu
bieńcowi materiał do efektownego rozegrania swojej partii, 
byle mógł w nich zabłysnąć równocześnie talentem i inteli
gencją, rutyną i intuicją, własną wynalazczością charaktery-
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styczną i całym repertuarem chwytów, sposobów, gierek, jakie 
pod bacznym i życzliwym okiem publiczności przekazywało 

mu ustępujące pokoleni.e aktorskie. 
Na rozmaitym poziomie intelektualnym - był to teatr dla 

smakoszów, dla znawców, dla ludzi, którzy potrafią odróżnić 
oryginalność aktora od rutyny, j-ego własny temperament 
i styl od założeń prezentowanej sztuki. I z takich znawców 
składała się publiczność teatralna, zarówno ta, która przycho
dziła do Rozmaitości warszawskich, jak ta, która zabawiała 

się w ogródkach. Nie wspominam już o ludziach, którzy w s·o
botnie, premierowe wi·eczory vvypełniali widownię teatru kra
kowskiego. 

K ultura teatralna H enryka Voglera wydaje mi się czasem 
bliska takim właśnie upodobaniom. 

Ale wspomniałem też o niespodziance, jakiej się krytyk nie
jednokrotnie, mniej lub bardziej otwarcie, od teatru domagał. 
Na czym-że ona miała polegać? W elemencie niespodzianki 
mieściła się już cała reszta: zarówno ideowa jak artystyczna 
problematyka teatru, zarówno nowoczesność jak tradycjona
lizm, zarówno nowe ujęcia zagadnień ideowych czy scenicz
nych jak ich konwencjonalność. Bowiem Vogler jest empiry
kiem i do każdego przedstawienia podchodził nieuprzedzony 
własnymi koncepcjami, koncepcjami jakiegokolwiek modelu 
literatury czy teatru. Badał to i rozmyślał nad tym, co otrzy
mał od aktorów, od reżysera, od autora. Mogło to być jakieś 
nieoczekiwane odczytanie utworu: np. rola sakiewki w Wie
czorze Trzech Króli w Krakowie, rola, która pozwoliła roz
winąć recenzentowi zręczną, zaskakującą ~ cóż z tego, że 

w istocie nie zbyt wyjaśniającą utwór - paralelę pomiędzy 

Szekspirem a Balzakiem, pomiędzy na pół feudalnym jeszcze 
a burżuazyjnym znaczeniem pieniądza. 
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To był właśnie w komedii Szekspira element niespodzianki: 
nagle można na przedstawieniu zacząć się zastanawiać nad 
sprawami jakże odległymi z pozoru od tekstu komedii. Odle
głymi od tekstu, ale w jakiś sposób determinującymi przecież 
naszą cywilizację, naszą kulturę. Przy jakiej okazji o tym po
myślimy, rzecz obojętna. Jeśli właśnie przedstawienie szeks
pirowskie Bronisława Dąbrowskiego pozwalało o tym myśleć, 
to co najmniej równi.e dobrze, jakbyśmy się oddali tym roz
myślaniom na komedi Wiktoryna Sardou. 

W sztukach współcz-esnych Vogler także szukał zaskoczeń, 
niespodzianki, nowego spojrzenia, najostrzej i najkrwawie,j 
rozszarpywał dramaty lmnwencjonalne, gładkie, wylizane, pod 
poprawną stylistyką dialogu kryjące poprawne uczucia, myśli, 
przeżycia. Pamiętna jest jego r·ecenzja z Ocalenia Jakuba, gdy 
bohaterom Zawieyskiego zarzucał brak prz,ewodu pokarmo
wego i organów płciowych; przecież prm,vdziwi ludzie, o nor
malnie funkcjonującym systemie hormonalnym zawsze czymś 
nieoczekiwanym potrafią nas zaskoczyć; czym - to już obo
jętne; może to być równie dobrze brutalność jak subtelność. 
Vogier nie jest skłonny do zdyscyplinowanych, jednoznacz
nych rozróżnień. 

Nie tylko jako krytyk, także jako pow1esc10pisarz. I to za
równo w zagadnieniach i wartościowaniach moralnych jak 
psychologicznych. Człowiek w jego systemie pojęć nie może, 
nie jest zdolny dać jednoznacznej odpowiedzi. Stąd rola snu, 
jaka występuje w jego powieściach, w jego fikcjach arty
stycznych, rzeczywistość, która jest zarazem pewną umowno
ścią. Stąd - jak sam wyznał w jakiejś wypowiedzi - rola 
teatru, teatralność w jego twÓł'czości. Zarówno reminiscencji 
teatralnych jak stylizowania życia na t-eatr, bytu, istnienia 
chwytanego równocześnie jak gdyby na dwóch płaszczyznach: 
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HENRYK VOGLER 

DWANAŚC E BIAŁYCH WIELBŁĄDÓW 
Komedia w trzech aktach 

OSOBY 

Emeryt - AMBROŻY KLIMCZAK 
Nauczyc iel - WŁODZIMIERZ MACHERSKI 
Księgowy - ROMAN ST ANKIEWICZ 
Keln er - KAROL PODGÓRSKI 
Małgorzata 

Halina } młode dziewczęta 
ANNA POLONY 
RENATA FIAŁKOWSKA 

Anna HALINA ZACZEK 
Wojtek } Andrze j 

· TADEUSZ SZYBOWSKI 
- ST AŃISŁA W JĘDRZEJEWSKI 

młodz i chłopcy 

Pani I. 
Pani II. 
Kapitan 
Inżynier 

Pan nietrzeźwy I. 
Pan nietrzeźwy II. 
Pan z goździkiem 

Pani z klipsami 
Chłopiec z kwiatami 
Sprzątaczka 

Agent I. 
Agent II. 

Inscenizacja i reżyseria 

MIECZYSŁAW GÓRKIEWICZ 

Asystent reżysera 
JERZY SAGAN 

- EW A STO.JO WSKA 
- ANTONINA BARCZEWSKA 
- JERZY SAGAN 
- LESZEK STĘPOWSKI 
- MIECZYSŁAW JABŁONSKI 

-- JERZY BĄCZEK 
- - MARIAN CEBULSKI 
- KRYSTYNA HANZEL 
- GUSTAW KRON 
-- JANINA ORDĘŻANKA 

WIKTOR ZATWARSKI 
- JANUSZ ZAKRZEN'SKI 

Muzyka 
FRANCISZEK BARFUSS 

Dekoracje i k ostiumy 
ANDRZEJ MAJEWSKI 

Plastyka ruchu 
ZOFIA WIĘCŁA WÓWNA 



Inspicjent 
STEF AN ST AN OCH 

Sufler 
JOANNA MAKÓWCZYŃSKA 

Kierownik Techniczny 
MIKOŁAJ GA WRIŁOW 

Kierownik Pracowni Scenograficznej 
ROMAN FENIUK 

Kierownicy pracowni 

Krawieckiej damskiej 
BRONISŁAW A KOREJBO 

Krawieckiej męskiej 

TADEUSZ ST ANKIEWICZ 

Perukarskiej 
MIECZYSŁAW STĘPNIOWSKI 

Elektrotechnicznej 
EDWARD KSYK 

Brygadier Sceny 
WŁODZIMIERZ KOPACZ 

• 

rzeczywistości i umownosc1, znaczenia i fikcji, prawdy dostęp
nej i prawdy wyczuwalnej, sensu konkretnego i metaforycz
nego. Ten niedookreślony, nieuchwytny często krąg zaintere
sowań swoich Vog1er naj1chętniej łączy z problematyką twór
czości Tomasza Manna, widzi w tym pisarzu swego mistrza 
i nauczyciela. Jest w tym trochę prawdy, Vogler kadencje 
swojej prozy stylizuje na sposób Mannowski; myślę, że ci 
autorzy nie spotykają się tylko zakresem swoich zaintereso
wat'l , obserwacji: Vogler nie tylko wychodzi od mitu rodzin
nego, ale zostaje w nim; poza dostępną mu i jego doświadcze
niu komórkę społeczną jego bohaterowie raczej nie wychodzą. 
Nawet w swoich metaforycznych znaczeniach; a trzeba dodać 
jeszcze, że znaczenia te są u Voglera w sposób świadomy i bar
dzo istotny ograniczane. Nie dochodzi on nigdy do tzw. wiel
kiej metafory. Rozumiem zresztą Voglera , wielka metafora 
grozi zawsze banałem. W końcu obserwacje poczynione na 
połowie drogi do niej - jak w Dwunastu białych wielblą

dach - mogą być równie interesujące i nieoczekiwane. 
Doszliśmy więc wreszcie do utworu, którego reprezentacja 

dzisiaj się odbywa. Wydaje mi się, że warto patrzeć na scenę 
uważnie. Ale właśnie poprzez pasje artystyczne i psycholo
giczne autora. Poprzez jego nieukrywane upodobania teatralne, 
wśród ktfo-ych niespodzianka i rzemiosło - jako założenie 

i kryterium równocześnie - odgrywają rolę tak nie małą. 

Zygmunt Greń 
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HENRYK VOGLER 

TRZEBA ROZWIĄZYWAĆ SAMEMU 

Zazwyczaj po czyjejś śmierci tych co pozostali, 

ogarnia oslu.pienie, tak trudno jest pojqć to na
dejście nicości, pogodzić się z nim i u-cvierzyć 

w nie. 
(Gustaw Flaubert - Pani Bovary) 

Muszę na wstępie vvyznać, że nie jestem Z\:volennikiem ko
mentarzy autora do własnego utworu. Zwłaszcza komentarzy, 
które mają dać najbardziej jakoby autorytatywną interpreta
cję sensu utworu. Jestem zdania, że jeżeli utwór nie tłumaczy 
się - w ten IDub inny sposób - sam, nie wytłumaczy go nikt. 
Toteż niniejszych parę uwag winno stanowić raczej przyczy
nek do ge!nezy Dwunastu białych wielbłądów na uż.ytek 

przyszłych historyków lite ratury (o ile naturalnie, historia lite
ratury nie znajdzie nic lepszego do roboty, jak zajmowanie się 
tą pozycją). 

Mógłbym wymienić, na przykład, kilka elementów inspiru
jących. Do nich należałoby przede wszystkim owo osłup ie ·
n i e, o którym mówi Flaubert w zamieszczonym na początku 
cytacie. Zagadkowy fakt n i coś ci, z n i ka n i a, stwarza 
moment wyjściowy. W miarę jak starzejemy się ilość z n i -
k aj ą cyc h bliskich, przyjaciół, krewnych, ukochanych wzra
sta z niesamowitym przyspieszeniem i nagle orientujemy się, 

że wkoło nas jest coraz większa pustka. Ta sytuacja, uświado-
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mienie so bie tkwiących w me.J, prawie absurdalnych konse
kwencji - stały się zawiązkiem pomysłu fabularnego. 

Inne źródło inspiracji tkwi - jeżeli tak można określić 
w rozważaniach teoretycznych. Kryzys współczesnego dramatu 
polega chyba m. in. na zużyciu się a kc .i i dramatycznej 
w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Zasadę współczesnego 

dramatu stanowi raczej st a n - psychiczny wzgl. uczucio
wy - aniżeli ko n f 1 ikt. Chciałem (nie pierwszy, natural
nie) napisać sztukę, która nie o po w i a d a o w yd a r ze -
n i ach, ale przekazuje w jakimś esencjonalnym zagęszczeniu 
n a s t r ó j wywołany a 1 u z j ą do wydarzeń. Ten typ aneg
doty, która nie jest anegdotą, fabuły, któria nie opowiada 
o jednym fa k tycznym wydarzeniu, ale jest jakby abstrak
cyjnym skrótem wielu m oż 1 i wy c h wydarzeń - stanowi 
istotę rodzaju lite·rackiego zwanego p r z y po wieś c i ą. 
Dwanaście białych wielbłądów jest czymś w rodzaju przy
powieści, podobnie jak jest nią np. znana z biblii przypowieść 
o siedmiu krowach tłustych. I być może - podobnie jak owa 
biblijna przypowieść - również i ona rozgrywa się tylko we 
śnie. 

Ze wspomnianej natury współczesnego - dramatu wynika
loby, że brak mu ściślejszego oznaczenia gatunkowego. Isto
tnie, tradycyjne rozróżnienie: komedia, dramat, tragedia itp. -
które już na przełomie XIX i XX wieku zaczęło stawać się 

problematyczne - dzisiaj straciło w szelki sens. Współczesny 

dramat to jednocześnie i wstrząsająca tragedia i arcyzabawna 
farsa. Albo też ani jedno ani drugie, tylko, po prostu, ciąg 

s y t u a c j i, które w pewnych układach odniesień mogą się 

okazać tragiczne, w innych śmieszne. Określenie „komedia" 
umieszczone pod tytułem sztuki niech więc nikogo nie myli. 
Jeśli Dwanaście bialych wielbłądów jest komedią - jest nią 
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trochę w tym znaczeniu, w jakim w tytułach swoich utwrnrów 
użyli go Balzak czy Krasiński (si parva magn.is comparare licet). 
Nasze życie, z jego efemerycznością, z jego z n i ka 1 n o -
ś ci ą - przy równoczesnej powadze i ciężarze niezniszczal
nych zadań, jakie znikający na siebie nakładają, albo jakie 
się na nich nakłada - może się z całą swoją dostojnością wy
dać niesłychanie zabawne. Tej zabawy nie trzeba się zarze
kać. W zabawie, w grze, jest przecież po trochu coś z miste
rium. A więc i ci, którzy chcą koniecznie powagi, znajdą tu 
swoją poroję. 

Ale widzę, że - wbr.ew zapowiedzi -- daję już coś w ro
dziaju komentarza, próbuję rozwiązać sens utworu. Trzeba 
więc szybko przerwać. Nie chcę odbierać widzom przyjemno
sc1 rozwiązywania, o ile w ogóle znajdą w tym jakąkol.

wiek przyjemność. I tylko na ostatek dla rozwiązujących 

jedna wskiazówka. W tej „komedii poHcyjnej" (może tym 
właśnie jest w ogóle życie?) nie marnujmy wysiłków na szu
kanie przyczyny znikania. Z n i k 1ai n ie jest naturalnym fak
tem, takim jak po j a w i a n ie s i ę, i oba zjawiska - nie
zależnie od przyczyny - dają razem wielki, piękny i huma
nistyczny proces t r w tai n i a. 

Henryk VogLer 
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