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WIELKI KOMIKS IRZYKOWSKIEGO 

„Dobrodzieja złodziei" wystawiono po raz 
pierwszy we Lwowie, w 1906 roku . Prapremie
rze towarzyszyła atmosfera skandalu i gwałtow
na polemika prasowa. Do dyskusji włączyli się 
Kornel Makuszyński i Wacław Grubiński. Auto
rzy komedii odpowiedzieli w artykule „Autorefe
rat autorów o sztuce" („Słowo Polskie" nr 197, 
199, 201/1906 r.). Irzykowski jeszcze raz wrócił 
do tej sprawy w „Robotniku", w szkicu „Auto
rzy przeciw aktorom". Z entuzjazmem pisał o 
tej sztuce Kazimierz Czachowski („Irzykowski 
nieznany", „ Pion" nr 8/1934 r.). „Dobrodzieja 
złodziei " wydała w 1907 roku mała galicyjska 
księgarnia Albina Staudachera w Stanisławowie. 
Również w Stanisławowie Irzykowski opubliko
wał tom „Wiersze i dramaty", zawierający inne 
jego sztuki z lat 1894-1904. 

Nieistotne są już dzisiaj wszystkie szczegóły 
sporu toczącego się wokół „Dobrodzieja zło
dziei" prawie s iedemdziesiąt lat temu. ślady 
polemiki dotyczące istoty problemu „autor-teatr" 
odnajdujemy w licznych późniejszych pismach 
autora „Pałuby", poświęconych sprawom teatru. 
W „Scenie Polskiej" (zeszyt 4, 5, 6/1923 r.) 
ogłosił Irzykowski „Uwagi o tzw. upadku twór
czości dramatycznej w Polsce". Pisał z goryczą 
o ówczesnej Warszawie, że „zjada talenty i to 
nie kawałkami, lecz rozkruszone na miazgę 
dowcipów, jako że jest bezzębna. Pod wszelki
mi pozorami Warszawa dramat rzetelny ode
pchnie: to, że źle zbudowany, to, że gderliwy, 
szpitalny, makabryczny, anarchistyczny, nud
ny ... Oprócz sztuk cudzoziemskich, zagrażają 
najnowszemu dramatowi polskiemu także ge
nialne zawalidrogi z przeszłości: Fredro, Wys
piański, Słowacki, teraz Norwid .. . " . 

Podkreślił jeszcze rozstrzelonym drukiem, że 
supremacja teatru nad autorem jest straszna, i 
że w tym tkwi jedna z ważnych przyczyn re
zygnacji autorów z laurów i tantiem teatralnych. 
„Stosunek ten jest sam przez się d r a m a
t em". 

Dramatyczne wyznanie Irzykowskiego doty
czy nie tylko ówczesnego życia teatralnego w 
Polsce, lecz odnosi się również do sytuacji, w 
jakiej znalazł się kiedyś „Dobrodziej złodziei" -
komedia niedoceniona, bo nazbyt śmiała i pre
kursorska, obca panującej wówczas „modzie", 
ignorująca zuchwale kryteria, „bebechowa
tość", i zainteresowania „Młodej Polski ". „Po-

czątki kariery literackiej Irzykowskiego stano
wią jakby wyzwanie rzucone duchow i epoki -
pisał jeden z krytyków - przesyconemu irracjo
nalną tęsknotą za czynem, skowytem „ nagiej 
duszy" i pogonią za absolutem". Irzykowski 
uważał, że utwór literacki „nie dostarcza od
biorcy gotowego materiału, całego materi ału ... 
lecz daje p o I e do działania ... Czytelnik, czy 
też krytyk pojmuje tylko tyle, na ile pozwala mu 
wyobraznia, wykształcenie, wiedza o świecie 
itp. ( ... ) Dzieło literackie, jeśli nie jest zupełną 
szmirą, jest zawsze wieloznaczne i jego inter
pretacja polega na wyborze jednej z wielu mo
żliwości". 

Znalazł się więc wówczas Irzykowski w sy
tuacji fatalnej , w jakiej znajduje się zawsze 
myśliciel, pisarz, artysta, który góruje wiedzą, 
intelektem i wrażliwością nad swoimi przeciw
nikami. Na domiar „złego" był także racjonalis
tą przeciwstawiającym się sentymentalnym za
łożeniom warszawskiego pozytywizmu, zwal
czał zdecydowanie wulgarność pragmatyzmu i 
utylitaryzmu. Ponieważ tak zwane oceny dzieł 
wraz z pokątnymi opiniami i plotkami bardziej 
się u nas liczyły niż samo dzieło, zła legenda o 
tej świetnej sztuce, której prawie nikt nie czy
tał, utrzymała się do naszych -czasów. 

Ta „znakomita komedia społeczno-politycz
na - pisał Kazimierz Czachowski, wybitny kry
tyk i historyk literatury - ma zalety najlep
szych sztuk Shawa; dialog nasycony wybornym 
intelektualizmem i ciętymi paradoksami, lotny, 
żywy, naprawdę dowcipny; akcję o świetnie wy
trzymanym, wzrastającym napięciu dramatycz
nym". 

Istnieje w „Dobrodzieju złodziei" zalążek po
mysłu „Odwiedzin starszej pani" Di.irrenmatta, 
Klary, która swoimi milionami mogłaby „uszczę
śliwić" małe miasteczko. W komedii Irzykow
skiego tajemniczy Meteor, również przy pomo
cy swoich milionów pragnie uszczęśliwić małe 
państwo południowo-amerykańskie, będące 
zresztą krainą zmyśloną, zlokalizowaną nie tyl
ko dla uroków egzotycznej scenerii w strefie 
tropikalnej. Lecz w obu sztukach inny jest wa
runek „uszczęśliwienia" . 

W tym zmyślonym państwie, na zebraniu ak
cjonariuszy ubezpieczającego od kradzieży to
warzystwa Antymagnetycznego, pojawia się 
Meteor, miliarder opętany fantastyczną ideą 
„zbawienia" ludzkości, eksplodujący wciąż no-



wymi pomysłami . Towarzyszy mu nadworny 
ideolog uzasadniający teoretycznie najbardziej 
niedorzeczne eksperymenty multimiliardera, fi
lozof Roland . Przezorny Meteor opłaca również 
anty-Rolanda, nadwornego opozycjonistę, który 
ma kompromitować jego własne poczynania i 
teoretyczne spekulacje Rolanda. 

Meteor oświadcza Antymagnetycznym, że 
pragnie w ich kraju stworzyć społeczeństwo 
1deame i pełne cnót, szanujące prawo do pry
watnej własności obywateli. W tym celu zawrze 
kontakt z Magnetycznymi, a więc ze złodzieja
mi. Będzie im wypłacać stałą pensję, która 
zrównoważy w ich domowym budżecie docho
dy z kradzieży. Magnetyczni podpisują kontrakt 
i nadają Meteorowi zaszczytny tytuł „dobrodzie
ja złodziei". 

Tak zawiązuje się główna intryga i konflikt 
tej baśni, tragifarsy i zarazem moralitetu, bła
zeńskiej arlekinady i satyry. Szalone pomysły 
i niezwykle sytuacje przepełniają stukilkudzie
sięcio stronicowy egzemplarz „Dobrodzieja zło
dziei " , piętrzą się paradoksy i szyderstwa za
prawione niekiedy okrucieństwem. Jest to jedy
na w naszym dramatopisarstwie sztuka przenie
siona w wymiar gigantycznego k o m i ks u, w 
którym rolę wszechmocnego „Supermana" po
wierzono monstrualnemu Meteorowi. Jego filan
tropijna-utopijna idea uszczęśliwienia ludzkości 
wciąż rozbija się o tzw. twardą rzeczywistość , 
o intrygi, zawiść, korupcję, głupotę, kumoter
stwo... Oto Antymagnetyczni zakładają klub 
Neomagnetycznych amatorów-złodziei i zaczy
nają kraść, żeby po okazaniu skruchy i rezyg
nacji ze złodziejskiego fachu przejść również 
na utrzymanie Meteora. Wreszcie Meteora 
oskarżają intryganci o kradzież zegarka (któ
rym Napoleon tłukł orzechy!), a kontrakt zawar
ty z Magnetycznymi wykradziono na polecenie 
operetkowego rządu. Lud burzy się, posądzając 
Meteora o wywołanie trzęsienia ziemi. Drży nie 
tylko ziemia - ale drży w posadach wyimagi
nowany świat uwikłanego w sprzecznościach 
Meteora, mędrca i błazna, radykała i kołtuna. 

Meteor nie ukrywa, że jego majątek pocho
dzi ż kradzieży „zalegalizowanej" przez kapita
listyczny ustrój. „Kradzionymi pieniędzmi ratuję 
teraz świat". Ale głównym celem jego życia 
jest „wycofać wszelką starą monetę z obiegu, 
i puścić w świat nową walutę - we wszystkich 
dziedzinach : rozumie pan? We wszystkich 
d z i e d z i n a c h" - woła Meteor. 

Ten „nadczłowiek" z komiksowego fresku, 
kreujący swoim własnym życiem satyrę na 
„Ubermenscha", na romantyzm i na idealistycz
ne, filantropijne recepty zbawienia świata, z ca
łą powagą domaga się utworzenia „minister
stwa szczęścia publicznego" i „ministerstwa 
spraw erotycznych" - jednak w przebłyskach 
ośmieszania swyc.h własnych koncepcji, radzi 
Klubowi Oryginałów, by przekształcił się na 
Klub śmiesznych . „Zrehabilitujcie śmieszność, 
uprawiajcie odwagę śmieszności. To jest mój 
testament dla Klubu Oryginałów". 

A jak brzmi testament Meteora dla wszyst
kich obywateli kraju, którego nie zdołał uszczę
śliwić? 
„Może kiedyś powrócę do was z inną, jasną 

i niezwyciężoną myślą narodzoną wśród gwiazd. 
Wtedy was zapalę - ja, Meteor! Wy tymcza
sem róbcie sobie tu wszystko dalej po staremu: 
urywajcie sobie łby, rządźcie , sądźcie, kradnij
cie , ściągajcie podatki i wyglądajcie Meteora" . 

Ale Meteor już nie wierzy w swoje proroc
two. I nie przeprowadzi już w żadnym kraju 
kampanii antyalkoholowej ani antypornograficz
nej . Już nie będzie niszczyć w Europie „zbior
ników skondensowanej lubieżności" - dzieł 
(drwiąco o tym pisze autor atakując drobno
mieszczańską obłudę) takich „erotomanów", jak 
Boccacio, Shakespeare, Tołstoj, Balzak, Owi
diusz, Zola, i. .. „Pałubę" Irzykowskiego. 

Tym razem Meteor opuszcza ziemię, wybiera 
się na Marsa. Chce tam założyć nie pismo, lecz 
teatr, w którym będzie pokazywać „wszystkie 
ziemskie świństwa i okropności" - jakby teatr 
był ostatnim miejscem na świecie, w którym 
jeszcze można mówić prawdę. 

ANDRZEJ WYDRZYŃSKI 



KAROL IRZYKOWSKI 

PRZESĄDY 

I PRZESADY 
Właściwy dramat jest obcowaniem duchów ze sobą po

przez ciało i słowo. W dramacie słowo ma walczyć bez
pośrednio. Ale dziś słowo tak zdeprawowano, że zostało 
ono już tylko dźwiękiem lub naczyniem pewnych napięć 
elektrycznych, zapomniano, że ono ma i może budować 
nowe wartości. ( ... ) St. I. Witkiewicz. doprowadzając for
mizm do absurdu, chociaż nie uznany, ma jednak tę za
sługę, że zdefiniował otwarcie to, co się w literaturze i w 
krytyce przygotowywało od lat wielu. 

Dokonywa się żywa sekcja dramatu i teatru w obcych 
literaturach. G d y d r a m a t n i e s e kc jo n u j e ż y c i a, 
ż y c i e s e k c j o n u j e d r a m a t. To jest także ruch nie
pośledni, w którym jednak my bierzemy bardzo mały 
udział. 

Rzadko poezja osiąga swój cel, gdy się nań rzuca bez
pośrednio. Ce n tra I n y c h z a g a d n i e ń po Is k i c h 
m o g ą d o ty k a ć s z t u k i n a w e t n a p o z ó r b a r
d z o od I e g Ie o d ż y c i a ws p ó ł c ze s n e g o. Zwią
zek jest zawsze podziemny, inny mało wart. Sztuka cho
dzi kapryśnymi drogami, nie jest psem spuszczonym ( ... ) 
ze smyczy na upatrzoną zwierzynę. 

Wszystko jedno jaki gatunek, byle był ·wzięty głęboko, 
umiejętnie i nowo. Zresztą przecież wszystko i tak zapro
wadzi nas do Polski ( ... ). Uważam , że to wiszące nad au
torami zagadnienie odbudowy Polski pęta ·ich twórczość w 
najgłębszych korzeniach. Nie forsować się, puścić, samo 
przyjdzie. Z tym jest jak z potencją i impotencją. 

Wystawienie samo jest dla autora zawsze przykrością. 
Zawsze tłumi w sobie niezadowolenie . Musi dziękować 
aktorom i aktorkom, których by raczej zaraz w Wiśle uto
pit S u p r e m a c j a a k t o r a n a d a u t o r e m j e s t 
stras z n a. Tu tkwi jedna z ważnych przyczyn rezygnacji 
autorów z laurów i tantiem teatralnych. S to s u n e k te n 
i e s t s a m p r z e z s I ę d r a m a te m. Ale o tym nie 
chcę pisać w piśmie wydawanym przez artystów sceny. 



Trzeba widzieć i być lojalnym. Słusznie za najwybitniej
szą władzę umysłu uważa/ Schopenhauer „subsumowanie" 
to _jest podciąganie właściwych faktów pod właściwe po-
1ęc1a. 

Społeczeństwo powinno wymagać od artysty raczej, aby 
pozostał jak najbardziej indywidualnym. Takie „indywidua" 
są mackami i ssawkami, którymi społeczeństwo przywiera 
się do właściwych tajemnic świata. 

Chęć oddziaływania nie jest chęcią współdziałania. I nig
dzie człowiek nie czuje się tak samotny, jak wśród lu
dzi - samotność jest zjawiskiem socjologicznym, ale nie 
przestaje być samotnością. Społeczny charakter jednostki 
jest faktem - lecz czyż nie dosyć samego faktu? A mi
krokosmos jest taki sam wielki, jak makrokosmos. 

Na frontach zupełnie indywidualnych, bezprecedenso
wych i jakby wywiadowczych, dopiero rozgrywają się bi
twy o przyszłe ukształtowanie się stosunku człowieka do 
potęg poza nim i w nim samym. Każda artystyczna zdo
bycz takiej bitwy karmi i wzbogaca następne pokolenia 
w opanowaniu tych potęg. Ale bitwy nie są zakończone; 
rozgrywają się na coraz to nowych frontach, nieustannie. 

Tu potrącamy o kwestię zasadniczą. Poezję w człowie
ku pojmuje się u nas mistycznie, nie zaś psvchologicz.nie; 
pojmuje się ją jako qualitas occulta, daną tylko wyjątkom, 
zamiast żeby wychodzić z tego przecież pewnika, że wła
dze umysłowe u wszystkich są gatunkowo te same, a tyl
ko stopnie ich natężenia lub sposoby ich charakterologicz
nego ustosunkowania się do siebie mogą być różnora
kie. Poe tą rudym e n tar ny m jest każdy cz I o
w i e k, i ż y c i e c o d z i e n n e j e s t n a k a ż d y m 
kroku pełne elementów poetyckich. 

Nasi profesorowie w szkole mawiali: „najprzód pomyśl, 
potem napisz!" i mniemali, że to się samo przez się ro
zumie; lecz zdaje mi się, że doświadczeni pisarze nie 
trzymają się tej metody dobrej dla uczniów - przeciwnie, 
zaczynają pisać, a myśli im „przychodzą", i te niespo
dzianki, które pisarz sam sobie sprawia, są jednem ze 

źródeł jego radości twórczej. Ale rzeczą jedynie ważną 
jast nie sposób, w jaki natchnienie przychodzi, spada, wy
buch.a, czy zostaje zgwałcone, lecz t re ś ć natchnienia. 

Co jest dziś ważne? Wszystko razem. 
Zaryzykuję pytanie: czy istniał wogóle jakiś romantyzm? 

Czy nie oszukują nas historie literatury? Są dzieła. Lecz 
można je ugrupować i oświetlić z innych punktów widze
nia . Romantyzm jest wspólną nazwą dla pewnych stałych 
potrzeb ludzkiego umysłu. Lecz można to pojęcie rozbić, 
przeprowadzić pewne rozkojarzenia, a potem nowe skoja
rzenia. Kto używa takich poJęć, powinien mieć wciąż przed 
sobą żywą wizję ich genezy. 

Od trzydziestu lat zajmuję się literaturą i co pewien 
czas słyszę, jak ktoś mówi z wielkim tupetem: teraz coś 
upada i coś się zaczyna, przemiany w głębi, ginie stary 
świat, tam wy, a tu my itp. Lecz kto o tym może coś na
prawdę wiedzieć co się dokonywa w głębi? Są tylko opi
nie i ich walka między sobą . 

Moment zgody z rzeczywistością nigdy nie tkwi w dzie
le samym, należy on i należeć powinien do życia poety. 
do jego czynności spostrzegawczej (apercepcji). I można 
sobie wyobrazić, że poeta chłonący w siebie rzeczywistość 
w sposób jak najbardziej niesfałszowany i realistyczny, z 
zebranych w ten sposób elementów wysnuje poemat naj
fantastyczniejszy, najodleglejszy od rzeczywistości. .. 

KAROL IRZYKOWSKI 

(fragmenty wybrane z tomu „SŁOŃ WSRóD PORCELANY" 
Warszawa, 1 g34 r.) 



REPERTUAR 

na motywach BOSKIEJ KOMEDII 
scenariusz, reżyseria i scenografia JćZEF SZAJNA 

„Przedstawienie w Teatrze Studio jest chyba najwybitniej
szym warszawskim osiqgnlęciem Szajny. Tutaj najpełniej uzy
skaliśmy formulę „teatru otwartego'', z którym tak pięknie 
hannonlzują wszystkie wątki nowoczesnej sztuki, piękno 
I czystość obrazu plastycznego. Niektóre obrazy, zwłaszcza 
w końcowej części przedstawienia, stanowią samoistne wiel
kie zadziwiające piękno wizji plastycznej" . 

(Jan Ost) 

„Jest to bardzo piękny, chwilami wzruszający spektakl. Od
wolujqc się do BOSKIEJ KOMEDII, przekazuje nam Szajna 
treści nieporównanie bogatsze, traflaj11ce w sam rdzeń bólu 
świata„. składają się one na wybitne zjawisko artystyczne, 
nafplęknlefaze i najdorzalsze w twórczości Szajny". 

(Andrzej Wróblewski) 

- - REPLIKA 

JćZEF SZAJNA 

„Szajna, na podobieństwo Dantego, wiedzie nas przez pie
kło. Najwspanialszy, a Jednocześnie najbardzlef wstrząsający 
hold złożony przez teatr polski męczennikom obozów, jedno 
z najbardzlel dramatycznych ostrzeżeń rzuconych z nas,ej 
sceny ludzkości". 

tAndrzej Hausbrandt) 

„Fascynuj11ce doświadczenie. Nowy dramat pow1n1en się 
z niego uczyć małomówności tekstu I zarazem wielomów
ności znaczeń". 

(Marian Grześczak) 

„REPLIKA", to pełna powagi dramatyczna ewokacja apoka
lipsy. Wykonanie, inscenizacfa, gra aktorów, to obrazy do
skonałego mistrzostwa. Spektakl osiąga wyżyny artystycznej 
świetności". 

(Raymonde Temklne - „Europe" , Francfa) 

„Wyszedłem z przedstawienia pełen pokory i wręcz fizycz
nego bólu.„ z uczuciem, że brawa publiczności były tak nie
stosowane, fak brawa w kościele w chwili Podniesienia" . 

(B.A. Young - „Financial Times", Anglia) 

ł 

' 

BIEŻĄCY 
- BŁAZNY I DEMONY -
(„Szkoła błaznów" - „Eskurial") 
MICHEL DE GHELDERODE 

., 

inscenizacja i reżyseria LESZEK CZARNOTA 
Utwory dramatyczne Ghelderode'a, najwybitniejszego współ
czesnego dramatopisarza belgijskiego, są najbardziel kon
trowersyjnym i niepokof~cym zjawiskiem w teatrze XX wl ~
ku. Premierom jego najważniejszych sztuk towarzyszyły głos
ne skandale. W SZKOLE BŁAZNOW i w ESKURIALU Ghel
darode przenosi nas w szesnastowieczny świat nasycony 
mistycyzmem i zmysłowością, opanowany przez demony, ma
jaki I twory wyobrażni. lecz ta fantastyczna i okrutna wlzfa 
tylko pozornie dotyczy przeszłości - żyje wciąż ~ cza~ie 
terażniejszym , a farsowe demony Ghelderode'a są na1bardz1ej 
realne I ży'ą w ludziach opętanych demonami władzy, za
zdrości, nienawiśc i , intrygi , chciwości , rozpusty, dewocji , 
sadyzmu„ . 
O postaciach swoich sztuk Ghelderode tak pisał : „ mogą wy
dać się nieprawdziwe, lecz ich głos ujawnia tony, które 
i dzisiaj, jeśli słucha się uważnie, można również dosły
szeć". 

- .- SEN 

FIODOR DOSTOJEWSKI 
adaptacja i reżyseria LIDIA ZAMKOW 

„Sen Dostojewskiego w reżyserii l. Zamkow, to w dobrym 
sensie agresywny, na pewno śmiały eksperyment nowego 
typu scenicznej groteski, nie wyrzekającej się ani efektów 
komedii. ani i:ądel jaskrawej i dosadnej satyry" . 

· (Wojciech Natanson) 

„ Spektakl rozsadzają wręcz znakomite pomysły insceniza
cyjne i reżyserskie, przeważnie również znakomicie zrealizo
wane. Lidi3 Zamkow lubuje się w wypieszczonych kadrach , 
w wysmakowanym kadrowaniu poszczególnych scen. To są 
małe arcydziełka scen iczne". 

(Stefan Polanica) 

„Warszawska inscen izacja SNU jest przedstawieniem godnym 
obejrzenia". 

(Roman Szydłowski) 

„Przedstawienie niezwykle sugestywne, wyraziste, zbudowane 
na obrazach, uderza lekkością konstrukcji, płynnością kom
pozycji " . 

(Teresa Krzemień) 



KAROL IRZYKOWSKI 
(1873-1944) 
2511873 - urodzony w Błaszkowej, powiat pilzneński. 

Uczy się w gimnazjum w Brzeżanach, Złoczowie 
i Lwowie . Studiuje german i stykę na Uniwersytecie 
Lwowskim. Z powodu trudnych warunków material
nych studia przerywa. 

1894 - debiutuje wierszem „Wśród nocy" („ Kronika Spo
łeczna i Literacka" nr 4). 

1896 - nauczyciel szkól średnich w Brzeżanach . 

1898 - dziennikarz, sprawozdawca sądowy i parlamen
tarny we Lwowie. 

1908 - przenosi się do Krakowa; członek redakcji „Nowa 
Reforma", pracownik Rządowego Biura Korespon
dencyjnego. Występuje w obronie Stanisława Brzo
zowskiego , posądzonego o współpracę z carską 
ochraną , i uczestniczy w sądzie partyjnym PPS. 

1918 - przenosi się z rodziną do Warszawy. 

1919-1933 - kieruje biurem stenografów sejmu i senatu. 
Zwolniony z tej funkcji za odmowę podpisania· 
adresu hołdowniczego do J. Piłsudskiego (nazwa
no to „przeniesieniem na emeryturę") . W tym 
czasie pracuje też jako publicysta i recenzent tea
tralny („ Robotnik"). Od 1924 r. współpracował 
z „Wiadomościami Literackimi", skąd odszedł w 
wyniku nieporozumień z redakcją. 

1928 - otrzymuje nagrodę (wspólnie z Tadeuszem Boyem
-Żeleńskim i Wacławem Borowym) Polskiego To
warzystwa Wydawców za działalność w dziedzi
nie krytyki; nagrody tej nie przyjmuje . 

1933 - powołany do pierwszej Polskiej Akademii Litera
tury. W tym czasie jest już autorem takich utwo
rów, jak (m.in .): „Na pełnym morzu" (1895), „ Do
brodziei złodziei" (1896-1905), „ Pałuba, Sny 
Marii Dunin" (1903), „Nowele" (1906), „Wiersze 
i dramaty" (1907), „ Fryderyk Hebbel jako poeta 
konieczności" (1908) , „Czyn i słowo" (1913), 
„Spod ciemnej gwiazdy" (1922), „Dziesiąta muza. 
Zagadnienia estetyczne kina" (1924), „Prolegome
na do charakterologii" (1924), „Walka o treść" 
(1929), „Beniaminek. Rzecz o Boyu-Żeleńskim" 
(1933). 

1934 - ukazuje się „ Słoń wśród porcelany". 

1933-1939 - głośne publikacje w „Pionie". Prowadzi dział 
dramatu w „ Roczniku Literackim" i omawia no
wości literackie w Polskim Radio. 

1938 - ukazuje się „Lżejszy kaliber. Szkice - Próby 
dna - Aforyzmy." 

1939 - 1944 uczestniczy w życiu literackim okupowanej 
Warszawy. Utrzymuje się z wykładów stenografii w 
Wyższej Szkole Lipińsk iego i w Handlowym Li
ceum Warchołowej . 

2 XI 1944 - umiera w szpitalu żyrardowskim z ran odnie
sionoych w czasie powstania warszawskiego. 
Ulega zniszczeniu rękop i s dzieła „Literatura ostat
niego dwudziestolecia" . 

Począwszy od 1894 roku Irzykowski ogłasza drukiem 
rozprawy, eseje, recenzje filmowe, teatralne, literackie i ra 
diowe oraz wiersze, dramaty, nowele, przekłady (m.in . 
„ Dzienniki" i „Judytę " Hebbla), przedmowy publikowane w 
drukach zwartych oraz w kilkudziesięciu czasopismach 1 ga
zetach codz iennych . Informację o „Dziennikach" Irzykow
skiego zamieści/ A. Dobosz we „Wspólczesn::iści" (24/ 
1960 r.) . „Cięższy i lżejszy kaliber" ukazał się w 1957 r. 
Nowele „ Spod ciemnej gwiazdy" wydano w 1958 r., „Re
cenzje teatralne" z lat 1915'-1939 opublikował po raz 
pierwszy PIW w 1965 r. Dwukrotnie wznawiano „Pałubę" 
i opublikowano po raz pierwszy „ Dzienniki". 



l<RDNll<A 
TEATRU 
5TUCIC 

20 i 21 kwietnia 1974 r. zespól Teatru Studio wystąpi/ 
we Florencji ze światową prapremierą DANTEGO wg sce
nariusza Józefa Szajny, w jego inscenizacji , reżyserii i sce
nografii , z muzyką Krzysztofa Pendereckiego. 

W kronice Teatru Studio, którą będziemy prowadzić 
w naszych programach teatralnych, zamieszczamy recenzje 
włoski ej prasy z tego przedstawienia, które zainaugurowało 
w Teatrze Pergola tegoroczne Międzynarodowe Spotkania 
Teatrów Dramatycznych. 

Ił polacco Josef Sza.ina rivisi ta 
la <C Divina Commedia» per co
struire una dolente allegoria 
dell'uomo contemporaneo · Un 
emozionante teatro di immagini 

TRZĘSIENIE ZIEMI W TEATRZE PERGOLA 

Szajna prócz częstego posługiwania się obrazem i ge
stem, przywiązuje również wielką wagę do słowa i muzyki, 
dążąc do tworzenia teatru totalnego, który byłby zarazem 
wielką metaforą o życiu człowieka w tym koncentracyjnym 
kosmosie, jakim jest świat dzisiejszy, dla którego Szajna 
odkrył odpowiednik w kosmosie poematu Dantejskiego. 

Wstrząsające malarstwo sceniczne Szajny i jego nie 
mniej wstrząsający teatr malarski wywołały przede wszyst
kim istne trzęsienie ziemi w owym tak klasycznie „włos

kim" teatrze, jakim jest Pergola: usiłowały mianowicie 
wciągnąć, czy raczej uwikłać widzów w samo przedstawie
nie. I to uwikłać ich jeszcze przed samym spektaklem: 
poprzez rozstawienie aktorów jak licznych posągów w 
foyer, na scenie i na spadzistych schodach, które - połą

czone ze sceną drewnianą kładką, przypominającą ścieżkę 

albo strumyk piekieł, w połowie sali rozgałęziają się na 
kształt krzyża - sięgają aż loży honorowej; natomiast 
inni aktorzy, niesłychartie cierpliwi, zwisają z lóż jak nie
ruchome lalki. 

„.Pod względem techrticznego i aktorskiego wykonania, 
przedstawienie warszawskiego Teatru Studio opracowano 
w najdrobniejszych szczegółach. 

ALBERTO BLANDI 
(mies. SIPARIO, maj 1974) 



DANTE TOTALNY, ALE PRZEWROTNY 

.„Szajna ujął KOMEDIĘ jako okrutną historię moralną. 
Jest to wizja okrucieństwa nawiązująca do wszystkiego, co 
odsiania i uwypukla jednocześnie błędy i grozę egzystencji 
człowieka, któremu .przyszło żyć w świecie niesprawiedli
wości, w niepotrzebnym świecie. Ta wizja jest elementem 
spajającym dramaturgicznie tekst sztuki. 

... Scenograf. malarz, reżyser, a w tym wypadku również 
i autor, Szajna stworzy/ przedstawienie o właściwym 
kształcie, mocno trzymające publiczność w napięciu . Seria 
szokujących obrazów, oszałamiająca gra świateł i projekcje 
diapozytywów tworzą tematy łączące je w atmosferę kosz
maru , który nawiązuje do obozów koncentracyjnych. (Przy
pomnijmy, że Szajna by/ przed długi czas więżniem Oświę
cimia .) 

... Ogólnie komentowano, iż jest to spektakl znakomity, 
wynikający z formuły teatru totalnego , w którym wszystkie 
elementy: obrazy i gesty, słowo i muzyka, światło i efek
ty - zmierzają do tego, by wciągnąć widza w klimat, 
który pragnął stworzyć autor. 

ARNALDO MARIOTTI 
(IL POPOLO, 24IV1974) 

DANTE NA NOWO ODKRYTY PRZEZ JÓZEFA SZAJNĘ 

... MówiHśmy o teatrze obrazów. W tym aspekcie war
szawski Teatr Studio przedstawił dzieło wysokiej klasy: 
plastyczność materiałów scenicznych łączy się ze znajo
mością fizyczną aktorów w ich ruchach bogatych i precy
zyjnych ; projekcje w tle, urzekająca gra świateł, bogactwo 
barw i dynamika form - wszystko to składa się na urok 
ca/ości i piękno szczegółów. 

AGGEO SAVIOLI 
(L'UNITA 21 IV 1974) 

PODRÓŻ CZŁOWIEKA PRZEZ WIECZNOŚĆ 

Nielogiczne byłoby spodziewać się po Szajnie n·iewolni
czo wiernej adaptacji BOSKIEJ KOMEDII w żywych obra
zach: rozumiało się samo przez się, przynajmniej wiedzieli 
o tym ludzie znający już polskiego reżysera i scenografa, 
że potraktuje żródlo swej inspiracji ze znaczną swobodą, 
dostrzegając w długiej podróży przez piekło, czyściec i raj 
jedynie długą i odwieczną podróż człowieka przez życie . 

Jednak, odmien.nie niż to praktykuje się u nas, gdzie 
„odbrązowi anie" klasycznych tekstów stało się sportem 
narodowym - Szajna z wielkim szacunkiem odniósł się 
do wartości poematu . 

Jest to spektakl przede wszystkim wizualny i na tej 
plaszczyżnie odznacza się najwyższą, najbardziej zagęszczo
ną ekspresją. Szajna wykorzystuje zarówno fizyczne wa
runki swoich aktorów, jak i sugestie sceniczne od trady
cyjnych po najbardziej awangardowe ... ale zawsze z suro
wym nastawieniem badacza. 

DANTE W PIEKLE ŻYJĄCYCH 

PAOLO EMILIO POESIO 
(LA NAZIONE, 22 IV 1974) 

Ofiary i oprawcy, zamaskowane postacie, nagie ciała 
kobiece, klatki, kołowroty, widmowe świece, uderzenia bi
czem jak zygzaki błyskawic, szkielety, trumny, kruche 
i zmienne formy przypominające gigantyczne ameby, mon
strualne pęcherze, chińskie cienie, zielone błys~i reflekto
rów tnących jak nóż, wirowanie drobin świetlnych obejmu
jące pod koniec spektaklu całą przestrzeń - co za kaska
da obrazów, co za uczta symboli i znaków przez godzinę 
i kwadrans - tyle bowiem 1trwa ten koszmar, ujęty poe
tycko i z techniczną maestrią w formy teatralne . 

Józef Szajna jest jedną z najwybitniejszych postaci pol
skiego teatru. 

ROBERTO DE MONTICELLI 
(CORIERE DELLA SERA, 22 IV 1974) 



OKRUTNY DANTE WIDZIANY OCZYMA POLSKI 

Spektakl inspirowany przez BOSKĄ KOMEDIĘ, przejmują
cy w swej apokal iptycznej refleksji odznacza się niezwykłą 
ekspresją wizualną. To wszystko, co zazwyczaj rozwija się 
w teatrze w sposób przypadkowy, tutaj wydaje się być 
ściśle podporządkowane regułom geometrii, symbolicznym 
konstrukcjom ujawnionym w sposób nieskrępowany, momen
tom alegorycznym, które stają się - wszystkie bez wyjąt
ku - zaskakującym obrazowaniem pojęć. Ten kosmogo
nicznie chrześcijański i posępn ie apokaliptyczny spektakl 
jest przede wszystkim aktem wiary w teatr, w prawdziwy 
teatr, z jego utajonymi i najszlachetniejszymi możliwościa
mi przekazywan·ia wzruszeń. I właś nie jako taki znalazł 
zrozumienie, oklaskiwany i przyjmowany z zachwytem. 

GIORGIO POLACCO 
(MOMENTO-SERA, 22-23 IV 1974) 

PIELGRZYMKA EGZYSTENCJALISTYCZNA 

Stoimy wobec nowego Dantego, którego największą war
tością jest z pewnością strona wizualna spektaklu: wy
obraźmy sobie tradycyjny teatr, taki jak florencka Pergola, 
gdzie od sceny ku widowni, aż do loży królewskiej, bieg
nie szeroki pomost wznoszący się w kształcie stromych 
schodów. Wyobraźmy sobie także długie schody oparte 
o loże, na których tkwią nędzne kukły, w jakich odkry
wamy później aktorów z krwi i kości : odrażające postacie 
okryte brudnymi łachmanami, które oczekiwały już w foyer, 
jak surrealistyczne posągi. Grzesznicy i monstra, diabły 
i galernicy, którzy raz spuszczeni z łańcucha ożywiają 
piekło a la Gustaw Dore. Lecz jeśli nawet spektakl stoi 
pod znakiem grozy w całym jej barokowym przeładowaniu, 
intencje Józefa Szajny nie sprowadzają się z .pewnością 
do chęci wywołania wstrząsu: wędrówka Dantego, która 
stanowi inspirację przedstawienia, jest pojęta jako egzy·· 
stencjalna pielgrzymka do piekła natury ludzkiej, do 
tkwiącej w człowieku walki dobrego ze złem, podłości ze 
szlachetnością. 

Chętnie wymienilibyśmy wszystkich bez wyjątku aktorów, 
gdyby taka lista od A do Z miała dla naszego czytelnika 
jakiekolwiek znaczenie. Powiemy więc tylko, że wszyscy 
byli znakomici i że zasłużyli na gorący aplauz publiczności. 

GHIGO DE CHIARA 
(AVANTI, 23 IV 1974) 

ALFREDO BINI CHCE NAWIĄZAĆ WSPóŁPRACĘ 
ARTYSTYCZNĄ Z POLSKĄ 

Producent filmowy Alfredo Sini, który był na światowej 
prapremierze DANTEGO, oświadczył: „Sztuka Szajny jest 
doskonale przystosowana do środków, jakimi operuje 
film( ... ). Przygotowuję się teraz z wielkim zapałem do zrea
lizowania filmu na podstawie pierwszej części BOSKIEJ 
KOMEDII - PIEKŁA Dantego. Tu, we Florencji - konty
n uował Sini - jeszcze raz upewniłem się w tym, czego 
szukam; nawet w tak krótkim czasie jak godzina i 20 mi
nut, z widocznymi ograniczeniami technicznymi , do których 
zmuszony jest dostosować się spektakl teatralny, można 
stworzyć silną suges tię poetycką, która nie tylko nie zdra
dza, lecz wręcz przeciwnie - składa hołd największemu 
poecie włoskiemu . To fakt, iż potrzeba tu geniusza, orygi
nalności, dużej wrażliwości i precyzyjnej techniki podtrzy
mywanej przez szczery entuzjazm i uczciwą pracę. Było to 
już w moich planach - zakończył Bini - nawiązać kontakt 
z władzami i ze światem teatru polskiego, by doprowadzić 
do współpracy artystycznej przy naszym filmie PIEKŁO. 

(IL TELEGRAFO, 23 IV 1974) 

DANTE PO POLSKU · 

Próba bezpośredniego wmieszania widzów do p:zedsta
wienla stanowi nie tylko formalny zabieg, lecz zarazem 
urzeczywistnienie swoistego odczytania przez Szajnę dan
tejskiego poematu. Wspomnienia z Oświęcimia są pra
przyczyną jego gniewu wobec świata, jego wstrząsającego 
malarstwa teatralnego i jego, nie mniej wstrząsającego 

teatru malarskiego. 
Nie szlo tu o ponowne odwiedziny w trzech dantej!:kich. 

królestwach, lecz o odczytanie poematu jako „okrutnej 
historii moralnej". 

Nie przekonywa całkowicie ogólne uję::ie widowiska, 
które jakkolwiek oddaje Dantego i jego poemat w kon
tekście dramatycznej problematyki, jest wszakże nadmier
nie skierowane ku współczesności nader poecie florenckie
mu obcej, bo nałożonej na jego własną. W innych mo
mentach jednak płaszczyzny odległych czasów zbiegają się, 
epoki się krzyżują, wczorajsze marzenia mieszają się z aspi
racjami dnia dzisiejszego. 

ALBERTO BLANDI 
(STAMPA SERA, 22 IV 1974) 



Z WARSZAWY DO FLORENCJI - DANTE, PIELGRZYM 
MIŁOŚCI I WOLNOŚCI 

Oto jawi się nam z Warszawy widowisko proste i ma
jestatycznie zatytułowane DANTE - w którym artysta 
autentyczny, Polak Józef Szajna - al/tor, reżyser, sceno
graf - dokonał cudu nadania BOSKIEJ KOMEDII wymiaru 
utworu scenicznego widowiska - umówmy się - którego 
zrozumienia nie ułatwia/o bynajmniej wstępne odczytanie 
nieledwie amatorskiego przekładu na wioski, ani też tłu
maczenie symultaniczne w toku spektaklu; a jednak opusz
czaliśmy florencką „la Pergola" z poczuciem, że uczestni
czyliśmy w jednym z tych nielicznych wydarzeń, które 
stanowią oddzielną kartę w notatniku widza. 

Szajna przyznaje się, że „zdradził" Dantego, jakkolwiek 
„po to tylko, by oddać hołd jego Wielkości"; nie można 
wszelako poczytywać za zdradę tego, że ktoś iskry z poe
tyckiego olśnienia Poety przetapia w wi<lowisko, które -
zgadzam się z tym - jest urzekającą kompozycją figura
tywną o przemyślanej ca/ości wszystkich składających się 
nań elementów i jest surowym wezwaniem do medytacji 
nad uniwersa'lizmem poety. Bezpośrednie odniesienia do 
tekstu BOSKIEJ są nieliczne, niektóre podane w języku 
włoskim przez tych cudownych aktorów. Zadziwiająca inspi
racja Józefa Szajny polega właśnie na tym, iż zaledwie 
w pięciu kwadransach potrafi/ przekazać w głównych wąt
kach rozwijającą się spiralę myśli Dantego. 

Wypada żałować, że marszruta Teatru Studio z War
szawy nie przewiduje dalszych występów we Włoszech, 
poza florenckimi, gdzie DANTE wielkimi zgłoskami zapo
czątkował Międzynarodowy Przegląd Teatralny. 

PODROŻ W GŁĄB ŻYCIA 

CARLO MARIA PENSA 
(EPOCA, 28 IV 1974) 

Elektryzująca fntuicja sceniczna Szajny ujawnia się w 
tworzeniu form, świateł i nowego świata rzeczy, w propo
Rowaniu jednolitego materiału, tworzącego nie tylko nową 
gęstość rzeczywistości, ale i nową symbolikę nie spotykaną 
u nikogo innego na świecie. 

ODOARDO BERTANI 
(AWENIRE, 23 IV 1974) 

ANDRZEJ ZIĘBIŃSKI 

- absolwent krakowskiej PWST, w latach 1958--61 pra
cował Jako aktor w Teatrze Ludowym w Nowe) Hucie I w 
Teatrze Im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Po ukończe
niu Wydziału Reiysersklego PWST w Warszawie reiyse
rował w Teatrze Dramatycznym w Szczecinie. W 1987 zo
stał dyrektorem Bałtyckiego Teatru Dramatycznego Kosza
lin-Słupsk, a następnie Teatru Polskiego w Poznaniu. 
Za)muje się teatrologią, )est wykładowcą PWST w War
szawie. Wainlejsze przedatawlenla: „Iwanow'' A. Czecho
wa - T. Rozmaitości, Warszawa, „Głód I pragnienie" 
E. Ionesco - PTD, Szczecin, „Krakowiacy I górale" 
W. Bogusławskiego - BTD Koszalin-Słupsk, „Król I zło
dziei" R. Schneldera - T. Polski, Poznań 

CENA 4.50 
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FWA DWORECKA 
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KAROL IRZYKOWSKI - HENRYK MOHORT 

DOBRODZIEJ 
ZŁODZIEI 
Inscenizacja i scenografia: 

JOZEF SZAJNA 

Opracowanie tekstu 
i współpraca reżyserska: 

ANDRZEJ ZIĘBIŃSKI 

OBSADA 

Meteor - WIESŁAW DRZEWICZ 
Roland - TOMASZ MARZliCKI 
De Gris - JOLANT A HANISZ 
Rekin - EUGENIUSZ KAMIŃSKI 
BraHo - OLGA BIELSKA 
Talbot - WIESŁAW NOWOSIELSKI 
Avril - MARIA CHWALIBOG 
Dyrektor, Mln. Wojny - JANUSZ GRZEGDALA 
Coloredo, Minister - JERZY WINNICKI 

Profesor, Hamlet .,_.łlMIARillAliNliliOIPilAiiiNjlA~_,~ 
Pedantino rd Bale,.. 
Velox 
Salatera 
Ortoklaz 
Sędzia I 
Sędzia li 
Funkcjonariusz 

Asystent reżysera: 

- KRZYSZTOF KALCZYŃSKI 
- STANISŁAW MICHALIK 
- RYSZARD BALCEREK 
- BARBARA GOŁĘBIEWSKA 
- EWA WAWRZOŃ 
- ZBIGNIEW KUS 

KRZYSZTOF KALCZYŃSKI 
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