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KALENDARIUM 
BIOGRAFICZNE TADEUSZA RITTNERA 

31 V 1873 - urodził się we Lwowie Tadeusz Rittner 
jako najstarszy syn Edwarda, doktora praw, później
szego rektora uniwersytetu lwowskiego i ministra 
w rządzie austriackim i Heleny z domu Tarnawskiej. 

1884 - Tadeusz rozpoczyna naukę w Theresianum w 
Wiedniu, ekskluzywnym gimnazjum założonym przez 
cesarzową Marię Teresę. 

1892 - Tadeusz zdaje maturę i zapisuje się na wydz. 
prawa uniwersytetu wiedeńskiego. 

1893 - Pierwsza jednoaktówka Rittnera p.t. „Besuch in 
der Daemmerung"(Odwiedziny o zmroku) zwrócona 
autorowi „z żalem" przez dyrekcję Burgtheater. 

1894 - Opowiadanie Rittnera „Lulu" zdobywa nagrodę 
na konkursie literackim krakowskiego „Czasu" . 

1895 - Rittner uzyskuje wyróżnienie w konkursie 
„Czasu" za opowiadanie „Dora" 

1897 - Rittner obejmuje pierwszą posadę rządową: 

praktykanta konceptowego w Namiestnictwie Dolnej 
Austrii. W tymże roku zdaje ostatni egzamin 
państwowy. 

1898 - Zostaje przeniesiony do ministerstwa oświaty. 
Rozpoczyna współpracę z licznymi czasopismami 
polskimi i niemieckimi. W październiku w Abacji 
(Opatija) nad Adriatykiem odbywa się ślub Tadeusza 
Rittnera z Zofią Szwejkowską. 

1900 - Awans na koncypienta ministerialnego. Ukazuje 
się pierwszy tom prozy niemieckiej Rittnera „Drei 
Fruehlingstage und andere Novellen" (Trzy dni lata 
i inne opowiadania). 

1901 - Jednoaktówka Rittnera „Sąsiadka" wystawiona 
w teatrze we Lwowie i w Krakowie. 

1903 - Rittner zdobywa pierwszą nagrodę w konkursie 
dramatycznym im. Henryka Sienkiewicza. ogło

szonym przez dziennik łódzki „Rozwój", za sztukę 
p.t. „Maszyna" . Ten 4-aktowy dramat wystawiają 
teatry we Lwowie i w Łodzi. 

1904 - Rittner obecny na premierze „Maszyny" 
w Warszawie. Składa wizytę Sienkiewiczowi . Pre · 
miera sztuki „Die von nebenan" (poi. tyt. Sąsiadka) 
w lntimes Theater w Wiedniu i „w małym domku" 
w Krakowie. 

1906 - Premiera „W małym domku" we Lwowie i „Die 
von nebenan" we Frankfurcie nad Menem. 



1908 - Premiera „Das kleine Heim" (W małym domku) 
w Deutsches Theater w Wiedniu, w teatrze 
w Bielefeld, w Monachium i w Pradze. 

1909 - „Das kleine Heim" w Berlinie. Premiera sztuki 
„Unterwegs" (poi. tyt. Don Juan) w Deutsches 
Volkstheater. 

1910 - „Der dumme Jakob" (Głupi Jakub) - trzecią 

premierą Rittnera w Deutsches Volkstheater. Autor 
dokonuje błyska\Mcznie przekładu komedii na j ęzyk 

polski, dzięki czemu w tymże jeszcze roku wystawia 
„Głupiego Jakuba" teatr krakowski, lwowski i po
znański. 

1911 - „Unterwegs" w Monachium, Norymberdze 
i Zurychu. „Głupi Jakub" w Wilnie. 

1912 - „Głupi Jakub" w Warszawie z Mieczysławem 
Frenklem w roli Szambelana. Burgtheater w Wiedniu 
wystawia „Sommer" (Lato), za nim inne teatry nie
mieckie. 

1913 - Premiera „Lata" we Lwowie, „Don Juana" 
w Krakowie. 

1915 - W Wiedniu powstaje pod kierownictwem 
Rittnera teatr polski, którego zespół stanowią akto~ 
rzy ewakuowani z Galicji . 

1916 - Premiera „Woelfe in der Nacht" (Wilki w nocy) 
w Wieqniu, Rittner owacyjnie witany na premierze 
„Wilków w nocy" w Warszawie. 

1917 - Premiera „Wilków w nocy" w Krakowie, 
Lwowie, Łodzi , Lublinie i Pradze. , 

1918 - Rittner otrzymuje nagrodę teatralną Krakow~. 
Kończy pisać „Die Tragoedie des Eumenes" (Tra
gedia Eumenesa). Odznaczony orderem Żelaznej Ko
rony 111 kl. przechodzi na emeryturę. 

1919 - Powstaje polska wersja „Tragedii Eumenesa". 
1920 - Osterwa wystawia w warszawskiej „Reducie" 

„w małym domku" z Dulębianką w roli Marii, 
a Teatr Polski na scenie Teatru Małego - „Głupiego 
Jakuba" z Kazimierzem Kamińskim (Szambelan) 
i Stefanem Jaraczem (Jakub). W wiedeńskim Burgu 
premiera „Die Tragoedie des Eumenes". W pół roku 
później polska prapremiera „Tragedii Eumenesa" 
w Krakowie (9 X), autor wielokrotnie wywoływany 
przez publiczność na scenę . 

1921 - Ostatnia krótka wizyta w Warszawie w sprawie 
filmu. Proponowanej mu dyrekcji teatru lwowskiego 
Rittner nie przyjmuje z powodu złego stanu zdrowia. 

Ostatnie m1es1ące życia wypełnia mu intensywna 
p raca pisarska. W czerwcu zaczyna gorączkować . 

13 VI dyktuje żon ie krótką autobiografię dla wydaw· 
nic twa Deutsch Oeste rreichischer Verlag. 

19 VI 1921 - Tadeusz Rittner umiera. Zgodnie 
z ostatn ią wolą pochowany zostaje na cmentarzu 
w Bad Gaste in. Wdowa po Rittnerze. Zofia, po· 
wrócił a w 1939 r. na stałe do Polski. Zmarła 

w Bochni w 1945 r. 

Tadeusz Rittner 

DIDASKALIA DO „ PRAWDZIWEJ MIŁOSCI 
EUMENESA" 

;,Rzecz dzieje się w trochę fantastycznej ( może nie· 
prawdopodobnej) Grecji starożytnej -- a raczej- w Syra
kuzach (Sycyl ia), zam ieszkałych przez · Greków, ale 
rządzonych przez Rzymian, rządzonych surowo, auto · 
kratycznie, bru talnie . „Tyran" , o którym mowa, nigdy 
nie istniał . Wymyśl oną , czysto fikcyjną postacią jest 
ta kże poeta Eumenes, t ragikomiczny bohater tej 
Komedii, w której nie ma w ogóle żadnej autentycznej 
„postac i histo rycznej". Ale tu nie chod~ i o historię , jak 
się domyśli widz w t eatrze. Komedia ta nie ma też 

żadnej „ten dencji" . nie jest ani za demokracją ani za 
żadnym innym ideałem pol itycznym. Więc o cóż 
chodzi? Jak zwykle w sztuce - o dusze ludzkie , 
o muzykę życia. W tym wypadku specja lnie ; o muzykę 
pogodną, le kką, zawierającą tylko to minimum łez, bez 
którego śmiech nie byłby tematem artystycznym" . 



OD REŻYSERA 

Jedną z ostatnich sztuk Tadeusza Rittnera, niemal 
całkowicie - choć niezasłużenie! - zapomnianą zde· 
cydowaliśmy się zagrać pod zmienionym tytułem 

„Prawdziwa mi I ość Eumenesa". Zastąpiliśmy w ten 
sposób tytuł, jakim opatrzył sztukę autor: „Tragedia 
Eumenesa", który uważamy za mylący. Mógłby on 
bowiem sugerować, że sama sztuka jest tragedią, podczas 
gdy w rzeczywistości jest komedią. Niezręczność tytu u 
autorskiego potwierdza również fakt, że Burgtheater 
w Wiedniu grał sztukę Rittnera pod dwukrotnie zmie· 
nianym tytułem (pisze.o tym na dalszych stronach pro· 
gramu prof. Stanisław Kaszynski). 

Poważnym impul m do zagrania pięknej i mądrej 
komedii Rittnera był dla n fakt, że dopiero przed nie· 
wielu laty znany filolog i teatrolog łódzki Stanisław 
Kaszyński odkrył w archiwach wiedeńskich epilog 
sztuki, napisany przez autora tylko po niemiecku (jak 
wiadomo Rittner sam tłumaczył swoje utwor)' z ni • 
mieckiego na polski, lub z polskiego na niemi_ecki był 

bowiem autorem d'Nl.ljęzycznym). Epilog ten pogłębia 
problamtykę sztuki, zaprawiając ją szczyptą goryczy. 
Dzięki odkryciu przez St . Kaszyńskiego epilogu do 
„Prawdziwej miłości Eumenesa" i przełożeniu go na 
język polski, przedstawienie nasze będzie pierwszą 

prezentacją sztuki Rittnera w pełnym tekście autorskim. 
„Prawdziwa miłość Eumenesa" nie jest sztuką reali

styczną:"" Sam autor v.e wstępnych didaskaliach podważa 
auten tyZm antycznej scenerii. Znajdu jemy się raczej 
w jakiejś baśniowej krainie, którą można uznać za ma
rzeł" ie senne. A sen rządzi się wła ną logiką 1 porząd· 

kiem. To pozwala nam w n szej insc nizacji powierzać 
te same ro le nękającym Et.1menesa „patriotom" i pira· 
tom. Prześladowcy zmieniają tylko kostiumy, ale pozo· 
stają tymi samymi ludźmi. 

J. P. 

Stanisław Kaszyński 

KOMENTARZ DO „PRAWDZIWEJ MIŁOSCI 
EUMENESA" 
(„TRAGEDII EUMENESA") T. RITTNERA 

Idąc w roku 1963 wiedeńskim tropem Tadeusza 
R i t t n e r a, odnalazłem w starych programach Burg· 

teatru z roku 1920 nieznany zupełnie, ani badaczom, 
ani też polskim teatrom - tekst epilogu do „Tragedii 
Eumenesa", napisany po niemiecku wkrótce po ukoń· 
czen iu sztuki i jak można przypuszczać, nieprzewidziany 
w pierwotnym planie pisarza. Sama zresztą „Tragedia 
Eumenesa" należy do tych sztuk autora „Głupiego 

Jakuba", które zostały skrupulatnie zapomniane nie 
tylko przez wydawców, ale i teatry. 

„Tragedię Eumenesa", którą Rittner ukończył naj· 
później w połowie 1919 roku, wystawił najpierw wie· 
deński Burg (3 111 1920) w reż . Carla Foresta: do 
25 czerwca 1922 roku grano ją w sumie 16 razy. 18 ii
stopada 1921 roku, w kilka miesięcy po śmierci pisarza, 
odbyło się uroczyste przedstawienie „Tragedii Eume
nesa" ku czci p isarza. Ówczesny dyrektor i przyjaciel 
Rittnera, Anton Wildgans, napisał okolicznościowy 

„Prolog" do sztuki recytowany przez Hedwig Bleibtreu. 
Tekst został" następn ie wydany jako druk bibliofilski 
w 1 OO egzemplarzy (dalsze 25 egz. tłoczono ręcznie na 
papierze japońskim) pt. Prolog zur Auffuhrung von die 
„TragOdie des Eumenes" ais Gedachtnisfeier fur 
Thaddeus Rittner von Anton Wildgans gesprochen von 
Hedwig Bleibtreu an 18 November 1921. Przekład 

polski Leona Koppensa zamiekił „ Kurier Warszawski". 
Całkowity dochód ~e sprzedaży „Prologu" miano prze
znaczyć na pomnik ku czci Rittnera - do realizacji nie 
doszło. 

Wróc iła na tę samą scenę dopiero 13 kwietnia 
1933 roku (razem trzy spektakle), ale pod zmienionym 
tytu łem - Seine wahre Gol iebte (Jego prawdziwa uko· 
chana) . Hanna Małkowska w swoich „Wspomnieniach 
z „Reduty" podaje t rzeci tytuł "Ach, d iese Titelia" 
(„Ach, ta Titel ia") . (Warszawa 1960, s. 156) . Jak 
oświadczyła mi autorka , tę informację uzyskała 

prawdopodobnie od Władysława Rabskiego; afisze i re · 
cenzje z przedstawień wiedeńskich nie podają takiego 
tytu łu . 



Najpierw musimy zacytować następu jący list Ta
deusza Rittnera do Alberta Heinego, pisany w Wiedniu 
13 lipca 1919 roku. 

„Wielce Szanowny Panie, proszę przyjąć moje naj
gorętsze podziękowanie za tak szybkie przyjęcie mojej 
komedii „Tragedia Eumenesa". 

To była pierwsza radość po wielu utrapieniach i de
nerwujących miesiącach. Propozycje obsadowe, które 
pozwalam sobie przedłożyć na załączonej kartce (nie 
zachowała się) S.K., powstały w czasie rozmowy 
z p. Smekalem, który był tak uprzejmy złożyć mi 
wizytę. Co się tyczy samego „Eumenesa" to wcho
dziłby może pod rozwagę także p. Walden , lecz 
wówczas nie znajdziemy chyba wykonawcy dla znacznie 
trudniejszej roli Tyrana (moim zdaniem to najlepsza 
postać sztuki); dlatego chciałbym zaproponować 

Romberga. Obecnie jestem prawie zdrów i ukończyłem 
już także ostatni akt. Mimo to nie mogę jeszcze przed
sięwziąć dalszych podróży i zostaję w każdym razie do 
końca sierpnia w Wiedniu. Z wyrazami szczególnego 
szacunku i serdecznymi pozdrowieniami oddany Panu -
Tadeusz Rittner. P.S. W ciągu 2- 3 tygodni prześlę 

teatrowi maszynopis sztuki, a potem wydrukowa ne 
egzemplarze". 

W obsadzie prapremierowej w roli EullU!nesa wystąpił 
rzeczywiście Romberg, natomiast_ w roli Tyrana, zamiast 
Harry Waldena, znakornitego akto~a g rającego w sztu
kach Rittnera - Herman Thimi~; zdaniem recenzentów. 
np. Theodora Antroppa, Thi.mig nie uzewnętrznił bo
gactwa roli. 

Po „Lecie", „Dzieciach ziemi", i „9grodzie mi-
łości", „Eumenes" był czwartą z kolei sztuką Rittnera 
wystawioną w Burgu, na tej scenie, która od wielu lat 
stanowiła żywy przedmiot jego teatralnych aspirac ji. 
z prapremierą ostatniej sztuki wiąże się dość c iekawy 
szczegół, w każdym raz ie ważny dla wiedeńskiej kariery 
teatralnej pisarza. 

Jak wynika z przytoczonego listu, sztukę tę przyjął 

do realizacji Albert Heine, dyrektof Burgu (od 1 XI 
1918 do 31 I 1921). znakomity aktor i zarazem reżyser , 

którego rewelacyina inscenizacja „Hamleta" w 1920 ro
ku otworzyła świetny okres tej sceny. Ten sam Heine, 
który w 1904 roku odważył się - wówczas nieznany 
człolNiek teatru - wyreżyserować „Die von nebanan" 
(Sąsiadkę) Rittnera w wiedeńskim lntimes Theater. Fakt 

· spotkania artystycznego po tylu latach Heinego (Burg
theaterdirektor) z Rittnerem (Burgtheaterdichter -
bardzo zaszczytne miano, przysługujące nielicznym) jest 
ponad wą'tpliwość miarą drogi , jaką obaj przebyli . 

Publiczność prapremierowa przyjęła „Tragedię 

Eumenesa" na ogół przychylnie; były wprawdzie i syki 
i gwizdy, towarzyszące z reguły inscenizatorom rittne
rowskim na tamtym gruncie, lecz zdaniem np. recen
zenta „Arbeiter Zeitung" z dnia 4 marca 1920 roku 
takie reakcje przynoszą jedynie splendor autorowi . 

O polską prapremierę , na której był autor, postarał 
się Kraków i to bardzo szybko; odbyła się 9 X 1920 ro
ku. Wkrótce potem sięgnęła po ten utwór Reduta 
(1922) - na tej inscenizacji kończą się dotychczasowe 
dzieje „ Eumenesa" w Polsce. Znacznie gorzej powiodło 
się tekstowi, naturalnie u nas. Obszar języka niemieckie
go otrzymał drukowany egzemplarz już w roku 1920. 
O sprawności wręcz doskonałej wydawcy świadczy to, 
że w t ym samym sezonie (1919-1920) „Eumenes" zo
stał wystawiony na scenie nowojorskiej. 

W tym stanie rzeczy - ostatni spektakl przed pięć

dziesięciu cztery laty i niewydany tekst - trudno do
prawdy żądać , by znajomość tej sztuki przecięła krąg 
kilku badaczy i poszukiwaczy nieomal tzw. „staro
żytności". Do ponownego przewertowania egzemplarza 
zniechęcał również w jakimś stopniu obiegowy sąd 

o n ikłej wartości artystycznej, bądź też o nieprzydat
ności teatralnej reszty dramatopisarskiego dorobku 
Ri ttnera poza „Głupim Jakubem", „Wilkami w nocy" 
i „w małym domku". Niechęć albo obojętność w zakre
sie sprawdzania kursujących opinii przesądza kwestię: 

nie ma stempla arcydzieła , niech leży! 
Dla Boya, któ ry oglądał krakowskie przedstawienie 

„T raged ia Eumenesa" była „chłodna w dotknięciu, 
inteligentna, bardzo literacka". Nie mógł na nią spojrzeć 
inaczej krytyk, dla którego każde dzieło literackie czy 
teatralne stawałp się pret.ektem do rozważań na temat 
jego ładunku „substancji .życiowej". Niemniej następu-

r 
jące spostrzeżenie trafia celnie w rdzeń: „Dwa - zda-
wałoby się - krańce: poezja i czyn. ujawniają wspólne 
źródło - w grze wyobraźnia chyboce się po falach 
życia, jak ów okręt korsarski w 3 akcie (może to sym
bol ? ) tak długo, dopóki jej nie obciąży solidny balast 
w postaci rozsądnej kobiety. 

Wówczas popłynie (Eumenes - S.K.) bezpiecznie .. . 
do portu przeciętności". 



Władysław Rabski zobaczył . ,tragedię poety", roz
piętą „w cichych słowach i ładnych uśmiechach", 

z której redutowi eksperymentatorzy wydobyli 
hałaśliwą parodię a la „Piękna Helena". A Lesław 
Eustachie.wicz, w czterdzieści lat później, z perspektywy 
doświadczeń i teorii nowoczesnego teatru groteski oraz 
estrad i kabaretów studenckich, odnalazl w „Eune
mesie" propozycję „zabawy w kolory kostiumów 
i światło reflektorów, w sztylety spiskowców i wrzaski 
korsarzy. w żarty z poezji i żarty z miłości" . 

Propozycje różnych interpretacji zależą od przyjętego 
systemu odniesienia, uwidaczniają wszakże wielowar
stwowość utworu, jego wielokierunkową nośność i ela
styczność - zgodnie z tym odczytywano „Eumenesa"· 
jako tragedię poety, antykołtuńską farsę czy studencką 
arlekinadę. Teatr, nie przekreślając zamiarów czy 
intencji autora, ma swobodę wyboru takiego uięcia, 

które wynika z jego estetycznych założeń i ze zderzenia 
eksponowanej problematyki z wrażliwością konkretnego 
czasu. 

Naiwne pytanie o cel pisarza nie iest chyba pozba
wione sensu. „Tragedia Eumenesa", która w ostatniej 
wersji zlokalizowana - według informacji odautorskiej 
- „w trochę fantastycznej (może nieprawdopodobnej) 
Grecji starożytnej" , miała pierwotnie rozgrywać się we 
współczesnym poecię środowisku. W papierach po
śmiertn eh zachowały się dość nieznacznie różniące się 
ujęcia fragmentu IV aktu komedii pt. „Towarzyskość" 
(„Gesell1gkeit"l. byłby to więc czwarty tytuł! - oraz 
dwie wersje dużej części I aktu; w obu tekstach czas 
i miejsce akcji : współczesna Aust ria. Pomysł uteraźniej · 

szenia sztuki potwierdził sam Rittner w wywiadzie pra
sowym. W rezultacie powstał ze:v.nętrzny sztafaż 

„grecki" . Moda na kostium antyczny była żywa wśród 
pisarzy wiedeńskich tego okresu„ np. w twórczości 
Hofamannstatila, zresztą i „Ogród miłości" naszego 
autora ma podobny „wystrój". Jak pisze wiedeński 

monografista Rittnera, E. J. Steiner, pisarz pod koniec 
życia chętnie kreślił pomysły i szkice, umieszczane 
w antycznym milieu. 

„Greczyzna" rittnerowska rozpływała się w cien
kiej i wyrafinowanej aurze ogólnych sytuacji i stanów. 
wydrążonych z konkretnego czasu, z określonej bliżej 

przestrzeni i historii. Przesunięcie zdarzeń w mgła
wicową przeszłość mogło być podyktowane obawą 



("Tragedia Eumenesa") 

komedia w 4 aktach epilogiem 

przekład epilogu: Stanisław Kaszyński 

Osoby: 
Eumenes 
Tyran 
Kykilos 
Centurion 
Waleria 
Titelia 
Leonidas i Kapitan 
okrętu piratów 
Diokastes i I Pirat 
Timandros i 11 Pirat 
Kal imachos i Ili Pirat 

ZBIGNIEW BIELSKI 
WŁODZIMIERZ TYMPALSKI 
TADEUSZ TEODORCZYK 
HENRYK DUDZIŃSKI 
MARIA NIEDŹWIECKA 
BARBARA DZIDO-LELIŃSKA 

JANUSZ DZIUBIŃSKI 
TADEUSZ TRYGUBOWICZ 
KAZIMIERZ JAWORSKI 
MARIAN HARASIMOWICZ 
KAZIMIERZ MICHALSKI 

Scenografia: 1 Reżyseria: JAN PERZ 
JERZY GRZEGORZEWSKI 

O 
_ I Asystent reżysera: 

pracowanie muzyczne HENRYK DUDZll\ISKI 
na motywach 
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o łatwe rozszyfrowanie osobistych perypetii pisarza, 
o utożsamienie tytułowej postaci sztuki z autorem: 
Pamiętnik Rittnera z lat 1906-1908, który opubli
kowałem w roku 1964 <-.Życie i Myśl"), odkrywa bez 
niedomówień udręki życia towarzyskiego i w jego 
świetle Eumenes jest w wielu rysach autoportretem
Oczywiście, dla interpretacji utvvoru ten fakt nie nabiera 
istotniejszego znaczenia; znamiecme jednak, jak temat 
wykrawany ze współczesności odkształcił się w wizji 
modernisty, zamienił się w rzeczywistość z pogranicza 
jawy i snu_ 

Podobne sytuacje krawędziowe były Rittnerowi 
bardzo bliskie i to na przestrzeni prawie całej twór
czości. Eumenes i jego dzieie. powiada autor, są jaskra· 
wym zmyśleniem, wszystko to odbywa się w innym 
wymiarze, podlega regułom wyobraźni. Odejmowanie 
postaciom i zdarzeniom znamion autentyczności, 

widoczne w tej sztuce 1 np. w „Ogrodzie miłości", 

występuje ostrzej w rittnerowskiej nowelistyce, 
zwłaszcza w cyklach „Marche11 - und Traumnovellen"". 
gdzie wirujące odpryski rzeczywistości krystalizują się 

w strukturze bajki czy snu na podłożu groteskowym. 
Bajkowo-groteskowe widzenie świata określa konsek

wentnie konstrukcJę losu bohaterów; są nimi osobnicy, 
przywołani do istnienia z obszaru snu, subtelne i pajęcze 
marionetki, poruszające się z trudem w okrutnym świe· 
cie albo częściej jeszcze porusz~ne przez jednostki silne. 
bezwzględne i brutalne. Rittner stwarza w ostatnich 
sztukach swego teatru bohatera-marionetkę, działa

jącego na zasadzie bezwolnego mechanizmu. Takim jest 
Eumenes - poeta, który akceptując w i:yciu jeden jedyny 
cel - chce napisać mianowicie tragedię - popada w kon· 
flikt z otoczeniem, nie uznającym jego prawa do swo
bodnego działania. 

Bezsilność Eumenesa jest pozbawiona treści tra
gicznych, jest bezsilnością myślącej marionetki która 
zmaga się z wrogimi potęgami (kolejno z praktyczną 
Walerią, z sentymentalną i rezolutną wdową i tajną ligą 
patriotów). 

W tryby podobnego układu wtłoczony jest również 
Tyran; zabawność konceptu polega na tym, że wszyscy 
w tej komedii są tyranami poza nim samym. W ujęciu tej 
postaci można dostrzec pewne zbieżności z bohaterem 
opowiadania „Die Bruder Marini". powstałego 

w 1917 roku - człowiekiem. którego zewnętrzne rysy 



twarzy n ie h armonizują z wewnętrznym rytmem duszy. 
Eumenes i Tyran są poddani tym samym presjom, to 

też w fina le sztuki przeżywają analogiczne sytuacje: 
Tyran nie wyzwoli s ię z wpływów otoczenia i pozosta
nie w oczach swoich poddanych okrutnym dyktatorem. 
natomiast Eumanes, bardziej z n ieporadności niż 

z wdzięczności, będzie się szamotał w sieciach rozsta
wionych przez energiczną małżonkę, godząc się nawet 
na organizowanie estetycznych wieczorów: 
TITE LIA - Ach, Diokastesie, prawdziwą jego 

DIOKASTES 

kochan ką pozostanie zawsze jego 
tragedia. 
Czy nie zniszczysz 1ej kiedyś z za
zdrości? 

TITELIA (cicho) - Nie wiem .. . 
EUM EN ES - Kobieta ukochana łączy nas 

z ludźmi. (nieśmiało) A kiedy ... 
ja .... będę pisać? 

Takie jest zakończenie szt uk i, wprawdz ie pogodne 
. i jednoznacz ne, choć nie pozbawione skrytej kpiny, 
W istocie taki ironiczny happy - end rozwiązuje po
zornie losy przedstawionych bohaterów, jeśli nie za
pomni się, że marionetka może się zdobyć na n ieprze
widziany gest czy wyznanie . 

Rittnera musiał intrygować dalszy ciąg życia Eume
nesa, tym bardziej, że taki finał komedii byłby para
frazą motywu z „Dzieci ziemi", gdzie twórcza jednostka 
ulega trywialności. uosobnionej przez kobietę. 

Dla Eumenesa pozostawał nadal aktualny problem 
jego dzieła - od napisania tragedi i uzależniał przecież 
sens swego istnienia. Należałoby zbadać, czy w zmie
nionych warunkach, w ramach małżeńskiej sielanki, 
Eumenes wypełni swoje zadanie czy też wybierze 
inną wartość, wartość pozaartystyczną . 

Otóż krytycy uważają, że rozwiązanie to jest proble
matyczne i że w ten sposób otwarta perspektywa wy
wołuje rozmaite znaki zapytania. Władysław Rabski 
napisał, iż końcówka napięta takim koszmarem. jest już 
komed ią : „Tragedia może poczekać". Ten domysł roz
szerzył Les ł aw Eustach iewicz: „Piąty akt komedii -
małżeństwo Eumenesa - nie znalazł się w pl anie Rittne
ra. Byłby w każdym raz ie niekonieczny, bo wiemy, że 
Eumenes nigdy poematu t ragicznego nie napisze ... Ale 
może żałować należy , że Rittner nie napisał epilogu , 
w którym znów na ł a>Neczce spotkałby się Eumenes, 

uciekający od Titelii i Tyran, który wymknął się Walerii". 
Tyran, ja k wynika z Epilogu, rzeczywiście wymknął 

si ę spod kurateli Waler ii i przybył wraz z przyjaciółmi 
Eumenesa z ligi patriotów na szósty „wieczór este
tyczny", urządzon y przez Titelię . Eumenes, bierny ja k 
dotąd uczestnik literackich imprez małżonki, musi 
wreszc i wypowi edzieć się na temat swego dzieła : tego 
oczekuje n ajbl i ższe otoczen ie poety. Ku zdziwieniu zgro
madzo nych gości okazuje się , że tym legendarnym, 
z n iec ie rp l i wością oczekiwanym dziełem jest komedia. 
„Komedia, zrodzona z tragedii bo każda prawdziwa 
komed ia była na początku traged ią" - jak powiada 
Eu menes w ostatniej kwestii. Interesu jąca jest zbieżność 
poglądów na to zagad nien ie : Rittner na przykładzie bio
grafii swego bohatera potwi e rdził to, co niegdyś sfor
mułował. pisząc o genealogii i estetyce gatunków d ra
matycznych. Tragików uważał Rittner za fałszerzy rze
czywistości, przypisując jedynie komedii trafne po ka
zywanie losów ludz kich, wychodząc z przesłanki , i ż 

żywiołem życia jest zabawa i ironia . 
Podobnie wypowiada się Eumenes na podstawie 

osobistych doświadczeń . Komedia „Andromacha". którą 
nap i sał. powstała jako rezultat bolesnych kontaktów 
z rzeczywistośc ią, jest jakimś uogólnien iern wiedzy i doj 
rzałości , jakie żdobywa w życiu. Eumenes, przypomina
jący marionetkę, uzyskuje wreszcie wolność, która jest 
satysfakcją osobistą ze spełnionego dzieła i jednocześnie 
aktem drwiny wobec innych. Ale to wszystko uzy-

' skuje za cenę podporządkowania się prawom , 
rządzącym wolnością marionetki. „Uporałem się wpraw
dzie - zwierza się - z moją sztuką. lecz długo jeszcze 
potrwa, zanim uporam się z samym sobą" . Eumenes 
pozostaje samotny, z poczuciem zagubienia i obcości. Te 
światy nie mogą wzajemnie na sieb ie oddziaływać, są 
nieprzenikalne. 

W ten sam sposób poprzez dopisanie Epilogu Rittner 
nadał swej sztuce znacznie rozleglejszy wymiar i głębię 

- przedmiotem groteski stają się nie tylko poezja 
i miłość, wł adza i małżeństwo; groteska obejmuje 
ludzki los, przedstawiony tutaj w granicach nieco ball a
dowej rzeczywistości, w sfe rze fantastyk i d rwiny 
i żartu. 

„Traged ia Eumenesa" była ostatnią sztuką wystawio
ną za życia pisarza. W przedostat niej kwestii Eumenes · 
wy powiada pochwałę sztuki aktorskiej . Rittner, który 



zawsze cenił wysoko aktorów, zaakcentował nieza· 
leżność teatru, jego pełną autonomię. 

Można przyjąć, że każda propozycja inscenizacyjna 
w stosunku do tekstu „Tragedii Eumenesa" powinna 
uwzględniać ten moment zaufania, jaki pisarz okazał 
teatrowi. 

Lesław Eustachiewicz 

POCHWAŁA „EUMENESA" 

( .... ) Jaka świeża jest pomysłowość sytuacyjna 
Rittnera w tej jego późnej komedii I Oto Eumenes -
zamachowiec i Tyran siedzą na. ławeczce i rozmawiają, 
szczęśliwi nieśmiałą radością znalezienia partnera. To 
qui pro quo jest urzekająco młodzieńcze. Obaj chłopcy 
są w istocie jedną i tą samą postacią. Ich dialog jest 
rozmową z lustrem. „zazwyczaj unikam ludzi - bo przez 
nich tracę siły" mówi Eumenes. „Tylko ,będąc sam 
jestem mocny i potężny" - odpowiada Tyran. „Bądź 
jak osoby w świecie moim, które mówią tylko to, co ja 
im pozwalam" radzi Eumenes. „Twój świat jest dziwnie 
podobny do mego'; dziwi się Tyran. A po chwili prze· 
konują się, że obaj są pajacami; Eumenesa za sznurek 
pociągają spiskowcy. Tyrana jego szef bezpieczeństwa -
Kykilos. Poza nimi więc są siły realne, oni zaś słabi 
i obcy wszelkiej, rzeczywistości żyją w lunatycznym 
kraju cichych gestów, dźwięcznych słów, barwnych 
złudzeń. Jeśli przez ten świat przebiegnie błyskawica 
dramatycznej powagi, świadomość tego, że się jest 
oszukanym przez rubaszne konkrety zdarzeń i być 
może, oszukanym także przez sugestywność własnych 
wyobrażeń, to po niej nie uderzy piorun katastrofalnego 
finału. Bo '!i komedii Rittnera jest, według jego wła
snego wyznania, tylko tyle łez, by śmiech był artystycz· 
nyJTI tematem i tylko tyle zadumy, by zabawa w poezję 
marionetek mogła mieć ukryte na dnie metafory serce 
ludzkie. 

Nieporozu micn·em jednak byłoby przesadne prze· 
kre~lanie elementów farsowych w tej sztuce. Różnica 

między farsą, a groteską jest zbyt zasadniczą, by ją 

przeoczyć. Farsa - we wszystkich swych odmianach: 
sytuacyjne1, konwersacyjnej i mimiczne1 - wywodzi się 
ze śc1 le logicznej. a przynajmniej racjonalistycznej 
koncepcji rzeczywistości. Groteska natomiast dopuszcza 
do współgry liryczną wyobraźnię, a więc żywioł 

emocjonalnego zaskoczenia w wydarzeniach i schema
tach psychologicznych. Geometryczny charakter farsy 
dąży do wytworzen·a zamkniętej przestrzeni wyobraże
niowej, podczas gdy grote ka rozsadza każdą bryłę 
konstrukcji literackiej, pozwalając rozbiegać się 

w nerwową nieskończoność liniom wątków i motywów. 

Dlatego n emiecki ytuł komedii Rittnera (Ach, diese 
Titelia) stanowi chyba rezultat chwilowego kompromisu 
i nie można z niego wysnuwac zbyt daleko idących 

wniosków, jak to robi H. ał kowska. Titelia jest tylko 
jednym z lemcntów komicznego oporu, jaki stawia 
świat Eu menosowi, narzędziem zabawnej kary w akcie 
ostatnim, a n1 protagonistką . 

Piąty akt komedii - małżeństwo Eumenesa - nie 
znalazł się w pl nie Rittnera. Byłby w każdym razie 
niekonieczny, bo wiemy, że Eumenes nigdy poematu 
tragicznego nie napisze. Biedny poeta w poszukiwaniu 
czasu, tematów postaci, ciszy, wrażeń, bólu i przyjem· 
ności tworzenia - któremu każą spiskować, narażać się, 
uciekać, kochać, żenić, prezydować na estetycznych 
wieczorkach żony, to niemal problemik balzakowskiego 
„Jaszczura" w komicznej miniaturze. Ale może żałować 
nal ży, że Rittner nie napisał epilogu„. w którym znów 
na ławeczce spotkałby się Eumenes, uciekający od 
T1telii i Tyran, który wymknął się Walerii . Byłby to już 
jednak tylko karykatura ich pierwszego spotkania ( .. . ). 

(fragment sz kicu zamieszczonego 
w •• Dialogu" nr 9/1961) 

*Autor szk icu. p isz.te te słowa nie wiedział o istnieniu 
epilogu. Ir .) 



KRONIKA PTZŁ 

Z dnie/n 1 czerwca 1975 roku - w związku ze zmianą struk
tury administracji państwowej - zwierzchnictwo nad Państwo
wym Teatrem Ziemi Łódzkiej przejął Wydział Kultury i Sztuki 
Urzędu Miasta Łodzi: W ten sposób ilość teatrów dramatycz
nych podległych władzom naszego miasta powiększyła się do 
czterech. Nie zmienia to faktu, że PTZŁ obejmować będzie 
swoją działalnością objazdową także tereny województw: 
pi G> trkowskiego, sieradzkiego i sk ierniewickiego, a zwłaszcza te 
miejscowości, gdzie teatr nasz posiada od lat oddanych przy
jaciół i żvcz 'liwą publiczność. 

Poza tym PTZŁ występować będzie gościnnie w wojewódz
twach: częstochowskim, kieleckim, konińskim, płockim, ra
domskim, włocławskim i in. 

* 

W grudniu ub. ro iku podpisana została umowa o współpracy 
między Państwowym Teatrem Ziemi Łódzkiej i Zakładami 
Tekstylno-Konfekcyjnymi „Teofilów". Zgodnie z tą umową 

PTZŁ występować będzie przynajmniej raz w miesiącu w sali 
widowiskowej Zakładów dla ich pracowników, jak i dla mie
sz kańców położonego daleko od centrum miasta osiedla mie
szkaniowego „Teofilów". 

W przygoto1M1niu są dalsze umowy tego typu z innymi za
kładami pracy zlokalizowanymi na dalekich przedmieściach 

Łodzi i dysponującymi odpowiednimi salami. 

* 

Przedstawiciele dyrekcji PTZŁ spotkali się z przewodniczącą 
Wojewódzkiej Rady Związków. Zawodowych w Łodzi A. Mrocz
kowską. Tematem spotkania było wytyczenie wspólnych kier.un
ków działania na rzecz przybliżenia teatru do widza robotni
czego w ramach realizacji hasła: „Sojusz świata pracy z kulturą 
i sztuką". 

* 

4 XI\ 1975 r. grupa aktorów PT2Ł wystąpiła podczas 
przerwy śniadaniowej w hali fabrycznej Zakładów im. Pietrusiń
skiego w Zgierzu. Aktorzy zaprezentowali pracownicom cero
walri fragmenty znajdującej się wówczas jeszcze w próbach 
sztuki Bolesława Czerwier'1skiego „Niewolnik". reżyserowanej 
przez Jana Perza. Wystąpili: Barbara Dzido-Lelińska, Walentyna 
Sakkilari, Jerzy Jończyk i Tadeusz Trygubowicz. Obszerną 

re l ację z tej udanej imprezy zamieścił „Głos Robotniczy". 

* 

5 Xll 1975 r. PTZŁ wystawił w sali na Teofilowie „Komedię 
rodzinną" \. Kocyłaka. Był to pierwszy występ naszego Teatru 

w ramach umowy o współpracy. Przedstawien ie zakup io ne 
zostało przez Radę Zakłado'A'ą „Teofi loV\(I " d la pracowników 
wyróżniających s ię w realizacji Czynu Zjazdowego. 

Po spektaklu odbyło się spotkanie zespołu PTZŁ z dyrekcją , 
czynnikami społecznymi Zakładów „Teofi lów" i delegatam i na 
VII Zjazd Partii. 

„ 

W wyniku zmian w składzie Prezydium Zarządu Wojewódz
kiego ToV\(lrzystwa Kultury Teatralnej w Łodzi funkcję prezesa 
ZW T KT objął od dnia 11 XI I 75 r. kierownik literack i naszego 
teatru, dr Władysław Orłowsk i . 

Kierownik techniczny 
TADEUSZ MIERZEJEWSKI 

Kierowni.k organizacji widowni 
TADEUSZ RATAJCZYK 

Kierownik transportu 
WOJCIECH ŚLOSARSKI 

Pracownia krawiecka damska 
JÓZEFA BESZTAK 
KRYSTYNA ŻEBROWSKA 

Pracownia krawiecka męska 
MIECZYSŁAW KIDOŃ 
CZESŁAW SOBCZYŃSKI 

Pracownia perukarska 
HALINA ZIELENIECKA 

Pracownia stolarska 
MARIAN MICHALAK 
HENRYK CZYŻEWSKI 

Pracownia ślusarska 
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI 

Brygardier sceny 
EDWARD ROGOWSKI 

Oświetlenie 

JACEK PURGAŁ 
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