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„Czerwona magia" 
była trzydziestym 
utworem pisarza, 
który wkroczył 
wówczas w trzy
dziesty rok życia. 

Poprzedzały ją zarówno sztuki stanowiące o zna
ozeniu w dziejach Teatru zjawisk<> , któremu na 
imię Michel de Ghelderode, jak i utwory z ich 
pobocza, ale pozwalające pełniej widzieć jego 
osobowość. Był wtedy, w 1931 roku, dra
maturgiem uformowanym, jak chciałoby się 
powiedzieć, świadomym podstawowych dla swo
jej sztuki „co i jak". Niemniej „Czerwona ma
gia" to utwór jakby z ponownego startu dramato
pisa,rskiego. I okolicznościom tego warto przyj
rzeć się bliżej . W ich świetle wyrażniej ukazuje 
się droga twórcza Michela de Ghelderode. 
Jeżeli wypada uprzedzić , że mowa o pisarzu, 
który od wczesnej młodości przejawiał skłon
ność do samotnictwa (stany lękowe? kompleksy? 
obsesje?), to przede wszystkim dlatego, by pod
kreślić, jak nieoczekiwany musi wydać się jego 
walny współudział w przedsięwzięciu teatral
nym, które już w swym założeniu było 1·ówno
znaczne z wchodzeniem w tłum. Ale spróbujmy 
po kolei : 
W 1918 r. młody, dwudziestoletni człowiek, któ
ry w swoim życiorysie mógłby wtedy wymienić 
niewiele ponadto, że uczęszczał do prowadzonej 
przez księży brukselskiej szkoły średniej, że cięż
ko chorował ina tyfus i znajdował się na progu 
śmierci (co miało pozostawić trwały ślad w jego 
psychice), że ponadt::i został na krótko uczniem 
brukselskiego Konserwatorium i marzyła mu 
się przez pew.ien czas kariera skrzypka - właś
nie w 1918 roku wyraźnie zaangażował swoje 
ambicje literackie: stworzył pierwszy tekst sce
niczny i przeszedł chrzest konfrontacji z widow-

4 



nią. Jako jedyny materialny ślad owego debiu
tanddego spektaklu (jednorazowego) zachował 
się afisz. Sam tekst, o wymownym tytule 
„SmieTć zagląda w okno", przepadł. Atmosferę 
utworu - i nie tylko jego atmosferę, bo także 
upodobania autora - określają takie ekspre5jo
nistyczne efekty jak bicie dzwonów czy wycie 
wichury dla uwydatnienia stadiów lęku boha
terki. 
Zatem narodz.Lny dramaturga. Niejako podwójne. 
Ademax, Adolf, Ludwik, Michel Ma:rtens, jak 
nazywał się według metryki, po raiz pierwszy 
wystąpił jako Michel de Ghelderode. Pseudo
nim? Zaadoptowane •nazwisko jednego z fla
mandzkich przodków matki - powie o tym. 
Z czasem miało stać się ono jego nazwiskiem 
i w sensie prawnym. 
Co by inie sądzić o dramatopisarskich juwena
lia.eh Ghelderodego, stanowią punkt wyjścia dla 
sumującego stwierdzenia: zapoczątkowały nie
łatwą drogę twórcy, który zmurł w trzy
dzieści lat później i o którego twórczości, przede 
wszystkim d·ramatopisarskiej, opinie bywają tak 
przeciwstawne jak ogień i woda: 
„GheldeTode to diament zamykający kolię, kt6rą 
Belgia nosi na szyi. Ten czarny diament Tzuca 
iskry okrutne i szlachetne. Jeżeli Tanią, to tylko 
malodusznych. Innych olśniewają" zachwycał się 
Jean C-0eteau w swoim „Holdzie szczególnemu 
geniuszowi Michela de Ghelderode". 

Diament? ... 
„W całym dramatopisarskim dziele GheldeTode
go nie ma nic oprócz pys:rnlkowatego belkotu 
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prymitywa, który pni, dal sobie falszyu;ego hi
storycznie k oloru, i m ·styfikatora sqclzącego, ie 
mistyfikac j ami zatai su:oją nicość" używał sobie 
l\!Iorvan-Lebesq ue. 

Nicość? ... 

Spośród opinii ze złotego środka, a więc stro
niących zarówno od iirycznych ·zachłystów jak 
i zapiekłej zjadli\vości, za opinię podzielaną naj
częściej \\·ypada uznać tę, którą po śmierci au
tora „Czerwonej magi. !" dały, piórem Catherine 
Valogne, paryskie „Les Lettres FTani;aises" : 

„Ghelderode jest jednym z rzadkich autorów 
współczesnych, którzy potrafią wzbudzić w wi
dzach dreszcz niejako świętego horroru, gdyż 
wierzy u : magię teatru. Magia, jakq uprawia , 
jest często czarna, ale zawsze przenika ją tchnie
nie czystości. Nie można przepadać za Ghelde 
Todem w jego całości. Chwilami drażni tak. bar
dzo, że widz jest już gotów nie iść za nim, aie 
wtedy dobywa się z nagla ta parząca fala czło
wieczeństwa, która, przemieszana z okropnością, 
podbija w jego dziel:?. Widziałam jak ze sceny 
&chodził pobladły Michel Victor walając za ku
lisami «Wszystko popsulem, patrzcie, pot ze mnie 
się leje!" Był pTzeświadczony o swojej przegra
nej, podczas gdy wlafoie dlatego, że go poniosło, 
stwoTzyl niezapomnianą kreację w «Eskurialu" 
( ... ) Zamk.nięte są drzwi do Ghelderodego dla 
mieTnych i oszczędnych. On żąda, by akloT od
dal się roli bez reszty. Jego postacie sprawia;ą 
ból, Toznoszą, spala ją grających je aktorów. I jak 
nie można grać Ghelder odego na zimno, tak też 
n i e można być wobe.: i f!go s::tuk chłodnym spek-
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tatarem. To teatr, który alb o się kocha, alb o 
uo nie cierpi, czy też kocha się i nie cierpi. Mu 
tyle żarliwości, że uczestniczy się w nim jak 
w sakralnym obrzędzie". 

Za·nim doszło do takich 1ocen, nie jedno zdarzyło 
się na drodze życiowej i pisarskiej Gheldero
dego. Oczywiście nie poprzestał ·na debiucie. ale 
nic jeszcze nie przesądzało, że sednem jego do
konań będzie dramatopisarstwo. Nawet przeciw
nie: były podstawy du prognoz, że zarzuci pióro 
dramaturga i skoncentruje się na prozie (jego 
opowiadania zajmują poczesne miejsce w bel
gijskiej literaturze) czy nawet odda się pisaniu 
wierszy . Bo na jak dl.ugo może starczy(: mło
dzieńczego zapału do tworzenia utworów prze
znaczonych dla scen)', jeżeli wszystko wskazuje. 
że nie będzie d I a n ich sceny, widowni. 
teatru? Otóż to. Mówiąc więc Michel de Ghel
derode, należy też jednym tchem powiedzieć 
Belgi a. 

Był Belgiem: obywatelem państwa, którego mie
szkańcy zwykli jednak samookreślać się na co 
<lz'ień nie tyle jako Belgowie, ile Walonowie 
i Flamandowie, co też ·nie jest jeszcze rozróż-
1nieniem wystarczającym bez uwzględnienia tego 
odłamu ludności o flamandzkim rodowodzie, 
która w procesie dziejowym zaadoptowała za
Tówno język francuski jak i idące z tym w pa
rze wzorce kulturowe. Dopiero w latach pierw
szej wojny światowej wyraźnie dały znać o so
bie narywające w belgijskim organizmie pań
stwowym tendencje do wyzwolenia się flamandz
k<Jści spod supremacji (politycznej, gospodarczej, 
kulturowej) francu kojęzycznych Walonów, co 
miało się spełnić dopiero w pół wieku później 
(i co, jak wiemy, po dziś dzień nie oznacza, że 
wygasły "v Belgii wynikające stąd sta1ny zapalne 
i sytuacje konfliktowe). Jaka pępowina łączyła 
jednak ogólnobe!gijski problem ze sprawą twór
czości Ghelderodego. spadkobiercy nazwiska po 
od!egłym przodku flamandzkim, a mówiącego 
i piszącego po francusku, natomias t mającego 
trudności, co najmniej trudności, w posługiwa
niu się językiem Flamandów, holenderskim. 

Nie podlega wątpliwości , że frankofońska Bruk
sela była swojego rodzaju dalekim przedmieś
ciem Paryża zwłaszcza w dziedzinie zjawisk z 
kręgu kultury i sztuki. Rodzime, a nie usankcjo 
nowane przez Paryż starty i osiągnięcia by ł y 
skaza•ne na ,niedocenianie przez snobują cą się 
na paryskość socjetę, która formowała gusty 
li 'Opinie o tym, co jest godne miana sztuki, a co 
nie. Oczywiście rzutowało to i na życie teatral
ne belg ijskiej stolicy. O tyle bardziej , że tea tr 
bez poparcia (w czym mieści się i poparcie ma
terialne) musi cherleć. Właśnie w okresie, kiedy 
rla:"amatopisarstwo Ghelderodego weszło w pier
wszą fazę swojego okrzepnięcia, nie było w Bru
kseli sceny na żadne, zwłaszcza rodzime, drama
topisa'fskie novum. 

P<>za opłotkami Brukseli prosperował jednak 
teatr mierzący daleko. Był nim poczęty z ducha 
flamandzkości, która dobijała się o równoupraw
nienie, Vlaam sche Volkstocnel - Flamandlki 
Teabr Ludowy - .docierający ze swoimi 5pekta
klaimi rnożliwie najgłębiej w Flandrię. W ty:n 
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też celu poszukiwał repertuaru, który by mu za
pewiniał wartościowy sukces w3ró:d luctności 
majodującej się poza zasięgiem flama;ndzkiego 
słowa ze sceny. 
Nie bez powodu kierownictwo tego teatru zwró
ciło się do Ghelderodego, aby uznał scenę Vla
amsche Volkstoonel za swoją - i pisał specjalnie 
dla niej. Dlaczego właśnie on? Po prostu dla
tego, że widziano w jego opublikowanych sztu
kach zapowiedź obiecującego repertuaru - nie 
tylko awangardowego i ambitnego, ale w 'któ
rym awangardowość sprzęgła się z elementami 
jakże cennymi dla Vlaamsche Volkstoonel: z ple
bejskością widowisk jarmarcznych, z aurą spek
takli cyrkowych czy marionetkowych, z panto
mimą, z farsową tragicznością. Kwestia języka 
sztuk była o tyle marginesowa, że teatr nasta
wiał się na natychmiastowe przekłady ghelde
rodowskich oryginałów. 
Dla GheldeTodego ta propozycja była nieoczeki
waną szansą . Perspektywą stałej obecności na 
cenie. I suikcesu. Jeżeli istnial'o ja:tJieś „a l ·e", 

to może przede wszystkim wynikające z faktu, 
że teatr spod znaku flamandzkości był niejako 
tym samym teatrem katolickim. A Ghelderoue 
już od czasów gimnazja.Jnych nie ;nosił na sercu 
.. panów-ks·ięży", jak zresztą wszystkiego, co słu
ży przejmowaniu dążeń i porywów ludzkich \V 

tryby zinstytucjonowanej machiny. (Nie była to 
jednak w owym przypadku katolickość pojmo
wana ciasino, jak świadczy pierwsza ze sztuk, 
która stała ·się autentycznym sukcesem Vlaam
sche Volkstoonel i Ghelderodego, mia:nowi
cie „Obrazki z życia świętego Franciszka", w 
których święty mógł tańczyć modnego charles
tooa i, -co więcej, postawiony przed trybunałem 
za zagrażanie sp-0łecznemu porządkowi wywro
tową agitacją, w odpowiedzi na prokuratorskie 
pytanie „Co za mistyfikator uczynił z oskarżo
nego komunistę?" jednym słowem wskazać win
nego: „Chrystus"). 
„Szlachetna przygoda", jak Ghelderode określił 
później swoją dramatopisarską współpracę z 
Flamandzkim Teatrem Ludowym, trwała kilka 
lat. Jej kres nastąpił wraz ze spowodowanym 
trudnościami maiterialnymi rozpadem teatru . Ale 
przyczyna tkwiła również głębie j. Zaangażowa
nie Ghelderodego w fl amandzkość różniło się od 
zaangażowania promotorów tego ruchu. Dla ·nich 
było ono -celem samym w sobie. Dla Gheldcro
dego - za•razem jakby pasem transmisyjnym, 
który zapewniał nośność jego sztukom. Ale, w 
praktyce, także ogranri cza t. I odgr:inic:zał - cho
ciażby od niejednego z mniej czy bardziej blis
kich mu ludz:i, którzy byli faktycznymi lub po
tencjalnymi orędownikami jego pisarstwa, lecz 
n:i. pewno ·nie s przyjali flamandzkości w je j 
skrajnych przejawach. Ghelder-ode, którego pi
sarskim powołaniem stało się ,zdzieranie ludz:iom 
masek z twa.r-zy, sam musiał uciekać się w tych 
okolicznościach do przywdziewania mas ek dla 
ochrony tego, w czym widział rację swojego ży
cia, a wi~c twótczości. Możnaby powiedzieć, że 
gdy dla dobra swojego Teatru wychodził naprze
ciw neczywistym czy ·domniemanym sojuszni
kom spod różnych zna·ków, ponosił tak koszta, 
choćby już wewnętrzną szamotaniną, na innej 
scenie - tej , na której najwyraźniejsze pęknię-



cie przebiega między Flandrią i Walo.nią. Może 
też stąd to jego wynurzenie: „ ... nie czuję się 
na swoim miejscu, ani w swoim ubraniu, ani w 
swojej epoce". I stąd jego odskok w świat młod
szy v kiilka wieków, w 2laadaptowane dla włas
nej wizji średniowiecze flamandzkie. w świat 
pokrewny obrazom Boscha i Breghle'a. 

„Niegdyś we Flandrii" toczy się też akcja pierw
szej sztuki Ghelderodego z okres , kiedy pocz<..:ł 
się wolny od powinności nadwormego drama
turga Vlaamsche Volkstoonel - właśnie „Czer
wonej magii", sztuki o arcyskąpcu (czy może , 
jak 1ktoś ją określił, sztuki o wywodzącym się 
z praczasów żądaniu absolutu i lęku przed 
śmiercią, z którym stowarzysza się próba panicz
nej ucieczki w wyimaginowaną nieśmiertelność) . 
To już •nowy rozdział w jego twórczości. Wspo
minając poprzedni, powie o nim: „Dochodziłem 
do tego, że wprowadzałem do niek,tórych utwo
rów projekcje filmowe, włączałem do teatru 
cyrk, music-hal!, ring i inne hybrydy. Teraz u
ważam to za łatwiznę, za mankament wyboru'" . 
Niewiele sztuk z pierwszego okresu uznał za 
osiągnięcia na swoją miarę. Porzucając „hybry
dy'', :zachował przecież wa-rtości teatru plebej
skiego, zachował tragifarsowość. Wszedł wtedy 
w najurodzajniejszy okres swojego twórczego 
życia. Ale bez ;iukcesów, na jakie żywił nadzieje. 
Jego sztuki miały entuzjazmować badż oburza ć 
r?Ż?e 'Yidownie w świecie dopiero zn.ac:mie póż
rueJ, kiedy aura skandalu ·zaczęła towarzyszyć 
prezentowaniu •niektórych ,z nich we Francji w 
latach pięćdziesiątych . Był już wtedy wymęczo
nym ostrymi atakami astmy, ciężko chorym i 
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psychicznie obolałym od urazów emerytem twór
czości. Umarł 1 kwietnia 1962 roku. Pozostało 
jego dzieło. Czy zapewnia mu ono nieśmiertel
ność mnie.i zawodną niż Hieronimusowi z „Czer
wonej magii"? 
W przedmowie do swojego wyboru jego sztuk1) 

pisałem między iQnymi o wprowadzonych do 
Królewskiej Biblioteki w Brukseli i umieszczo
nych za witrynami, na zasadzie muzealnych eks
ponatów, gabinetach pracy kilku belgijskich zna
komitoki literatury. Przed dwoma z tych wi
tryn, poświęconych Ghelderodemu, staje się jak 
przed ekstraktem dziwności - są tam maski 
kukły z teatrów lalkowych, średniowieczna broń, 
drewniane konie z karuzel, kościelne lichtarze, 
długorzęse manekiny, które ·dawniej zaludniały 
jego dom. I więcej: spośród tego panopticum 
kształtów słychać utrwalony na taśmie żywy 
gios Ghelderodego. Mówi o sobie jakby konty
nuując któryś ze swoich pełnych wewnętrznego 
ża<ru monologów: „Tworzyłem swój Teatr we
dług własnego upodobania, własnej optyki, a 
nie według upodobań ewentualnego audytorium. 
Ponieważ jednak nie tworzy się Teatru d!a sa
mego siebie, pisałem d!a publiczności wyimagi
nowanej, która być może istniała a!bo urodzi 
się pewnego dnia ... " 
I tak bodaj podczas wszystkich spektakli, gdzie
kolwiek by były (a który-eh siła oddziaływania, 
jak !Zawsze w teatrze, za.leży !llie tylko od tekstu 
utworu) czeka na swoją publiczność ... 

1) Michel de Ghelderode - TEATR - (Pań

stwowy Instytut Wydawniczy. Str. 673). 



„PIENIĄDZE, LUBE 
PIENIĄDZE! WY MACIE 
PIEKIELNĄ SIŁĘ!" 

WITOLD 
F,ILLER 

I 

ytat do tytułu po
życzyłem sobie z 
uroczej opere ty 
Stanisława Mo
niuszki, „Loteria", 
którą insceniz1)Wał 

przed laty w TV niezapomniany Kazimierz 
Rudzki. W operze owej motyw pieniądza, tak 
dobitnie przez librecistę wysty!izowany, jawił się 
jedynie ubocznie, charakteryzował po prostu mo
f'alną nicość jednego z bohaterów; oczywiście 
jego sceniczny rywal pieniędzy nie lubił, czym 
zasłużył sobie na miłość pięknej dziewicy, a nasz 
- widzów - szacunek. Osobliwa to, jak widać, 
rzecz z tymi pieniędzmi! - nikt się do nich w 
sztuce nie chce p-rzyznać! 

Już tragicy starogreccy woleli ich nie dost-rze
gać: stali na stanowisku, iż pomiędzy bogiem a 
człowiekiem jest miejsce na grzech i miłość, ale 
czynności są to honorowe; wierzyli też, iż prze
znaczenie, któremu podporządkowani są n11wet 
bogowie, a także potrzeba oczyszczenia, która 
z kolei włada człowiekiem, nie dają się przeli
czyć na sestercje. Komediopisarze starożytni, ja
ko, że komedi.a tykała spraw bardziej przyziem
nych, o istnieniu pieniądza zdawali się ju.~ coś 
niecoś wiedzieć, choć w większości wypadków 
wyznaczali mu rolę jedynie techniczną : pienią
dze dobrze było mieć, bo można za nie J.·upić 
zmysłową kurtyzanę lub wyprawić ucztę dta 
przyjaciół . Wielki Plaut przyznaje atol i . ie pie
niądze warto mieć i bez konkretnfgo celu. 
Po prostu mieć. Tej dewizie życiowej hołduje 
stary Euc!ion, bohater plautyjskiej komedii 
„Skarb" („Aulularia"). Od tej to postaci bier.ze 
nb. swój początek cala wielka rodzina legendar
nych skąpigroszów: Harpagon z komedii Moliera, 
Volpone z komedii Ben Johnsona i nasz fre
drowski Łatka. Znamienne zre ztq, ii: przy całej 
różnorodności przesłanek śtciatopoglądowych i 
racji moralnych, jakim i kierowa/ i się twórcy 
tych bohaterów, wszyscy dostrzegali w miłości 
d'.J złota rzecz naganną, wstydliwą, nieg'.Jdną 
cz!owieka pełnowartościowego. Posiadan i e zlata 
czy bogactwa jest wedle nich związan e z wie
k i em podesz!ym (co jeszcze ma jakieś su:o je mo
tywacje obiektywnie uzasadn i one), ate tak;że z 
niecnum charakterem (co jest już interpretacją 
subiektywną); bogactwo jest czymś w rodzaju 
choroby, nie zdobywa też bogaczowi (s knerze! 
kutwie!) miłości otoczenia, a przeciwni e - bo
gacza wszyscy chcieliby osz u: abić, wykorzystać, 
wystrychnąć na dudka, a tym samym oswobo
dzić jego fortuny. Najskutecznie j szym na to 
sposobem było przejęcie fortu.ny przez tych, co 
nią tak gardzili . Tak jakby złoto przechodząc w 
nowe ręce traciło swoją uprzednią, złą moc. Cóż, 
różni Birbanccy zdawali się istotnie dawać gwa
f'ancję, iż do dóbr materialnych nie będą przy
wiązywać tej miary mistycznej, co ciułacze. In
nymi słowy, że te dobra przeputają. Pieniądze 
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roztrwonione, rozdrobnione by!y zatem :tobre, 
bJ straciły dawną aktywność - pieniądz sku
mulowany w sakwie lub skr.zyni stanowi! rodzaj 
wyzwania wobec natury. Przeciwstawienie: ską
piec - utracjusz występuje w dramaturgii ~wia
towej od czasów niepamiętnych. I od tychże 
czasów v..:iąże się z tym przeciwstawieniem przy
toczony powyżej rozdział barw białych i czar
nych, co nie przeszkadzało zresztą pisarzom w 
próbach analizowania samej psychologii skner
stwa i jego degenerujących następstw. Tyle , że 
ana~iza t~k.a kończyła się z reguły potępieniem 
duszgroszow. Nie próbowano się w nich nawet 
doszukiwać tej zalety, że oszczędni. Nie! boha
ter. o którym mówi się, że oszczędny zawsze jest 
i pozostaje (mimo tej cnoty!) człowiekiem bied
nym. Wnioski generalne narzucają się tu zatem 
same:. nie oszczędzaj, fortuny dorobić się m-0żesz 
3edyn1e chwytami moralnie podejrzanymi! 'fen
dencJ'.t na tyle znamienna, iiby ją zapamiętać. 

Przy całej tej programowej niechęci dramatopi
sarz_!/ do złota (bogactwa, pieniądza) nie są oni 
przecież w stanie zaprzeczyć, iż pogardzana ma
'.71-ona odgrywa w życiu ich bohaterów rolę dość 
istotną: wzrasta zatem w poszczególnych dzie
łac~ i1oś ć sytuacji, gdzie pieniądz pełni funkcję 
wazk1ego reku:zzytu. I coraz gę.kiej padają do 
rąk sprytnych sługusów i przekupnych panienek 
z fraucymeru sakiewk.i z dukatami. jakimi ko
chanek. płaci za przemycony list miłosny, za u
m_ozliwzoną schadzkę w altance, za wyprowadze
nie w pole nat ·rętnego rywal.a . Sam moment ta
k!ej zapłaty jest gestem, prozaicznie mini-sytua
c3ą, li:cz tychże sytuacji ilość k,aże pamiętać, że 
sumuJą się one przecież w wymowną jakość. 
Czasami staje s ię nawet pieniądz osią fabularną 
dla całego utworu. Wspomnijmy XV-wieczną 
farsę o Mistrzu Pathelinie, gdzie tytułowy boha
ter daje otoczeniu pokazowe lekcje malwersacji, 
by sa.memu zostać z kolei oszwabionym przez 
nadm1ernze po;ętnych uczniów. Tyle, że w „Mi
strzu f'.athelinie" wszystko jest zaledwie zabawą, 
3est ciągiem komicznych scenek rodzajowych 
podpatrzonych z życia, nic (a więc i pieniądz) 
nie uzu.rpuje sobie wymiarów i rangi symbolu. 
Podobnie .~prawa wygląda np. w polskich ko
medyjkach i in_termelłiach rybałtowskich, gdzie 
walczący o kmieci grosz Albertusi bywaja po
stacia;ni nie.ledwie sympatycznymi - ich pogoń 
~a połzłot~iem usprawiedliwia nędza sa•nego 
zy'l?ota, kto.re _z dokumentarnym zacięciem opi
su3e komedzopisarz. Owe życie okazuje się zresz
tą dla pieniądza coraz to łaskawsze. I wątek, 
Harpagona znajduje w ten sposób ciekawą opo
zycję w wątku Hioba. 

M_it o immanentnie destrukcyjnej funkcji pie
niądz~ spotyka się z p-róbą swoistej weryfikacji. 
PodeJmuje się jej Szekspir w swoim „Tymonie 



Ate1'1czyku", na przykładzie tra f icznych d::iejów 
człowieka, który z bogacza stał się par iasem, de
monstrujqc dwuUcov:ość świata, co w sw ej ka
zu istyce przecząc tożsamośc i bogact wa i 1 ·artości 
człowieka - w praktyce tak ie wlafo Le iunctim 
często zakłada. Oczµwiście, trudno w pr :::upadku 
tego właśn!e utw ru mówić o próbie rehabi'i
tacji pieniądza jako samoist nej wartości . Szek s
pir zajmuje się tu raczej problemem postaw mo
ra lnych. O pieniqdzu pomyśleli pr ::e cież inni. 
Główny (obok Nestroya) dostarczyci.el r ep rtua
ru dla wiedeńskich scen popu.larnyc h w poc;:qt
kach XIX wieku, Ferclirw.nd Rai mu n 1 pisze 
„Chłopa miUonou:ego" oraz ,.Króla du ch ów al
pejskich". Znamienny jest zwła szcza d r igi z wy
mienionych utworów, gdzie R ai mund opis · je pe
rypetie finansowe bóstu:a gó r, c::yniq c t y m sa 
mym proceder gromadzenia pien iędzy czynnością 
godną szacunku, niemal m el afi..zycznq. To pie rw
szy krok na drodze, którą t atr dotr ze do „ W i
zyty stars:::ej pani" Friedricha Diirrenm a~ ~a czy l i 
do współczesnego dramat u. w który m bohate re·1 
nie są już dusigrosze lub hołysze , lee~ sam pie
n iqdz. Począł on bowiem żyć życiem w !asnyrn, 
nabra ł cech samoistnych, których z lo u;różbno~ć 
wyczul już Plaut. I pieniądz ja ko siła r.pędo
wa pojawia się już jawnie w d rama ta ch. 1 bsena, 
fiauptmanna, Gorkiego, Shawa. Zlam.ane ż ycie Ja
na Gabriela Borkmanna, przegniły system iw r 
to§ci Jegora Bulyczowa i Wassu Zeleznowej , roz
paczUwe bunty „Tkaczy" i nędza w ,.Szczy9lim 
zaułku". Tyle, że to już nie są dywa gowania o 
mistyce złota, to raczej scen i czne reportaże z 
ery kapitału. 1\.1onstrualna wiz]a Klaru Zacha
nassian zamyka. tu wyraźną cezurą pewien roz
dział. Dalej można już mówić o opozycji ideowo
-społecznej, widocznej w dramat urgi.i kra jów so
cjalistycznych. Można też mówić o zwodniczych 
próbach eskapizmu, które od brutalnośc·i faktów 
z życia prowadzą wstecz ku. rzekomej mistyce 
zła, zaklętego w pieniądzu. Utwór Ghelderode'a 
jest takq formą ucieczki od faktów, ucieczki od 
prawdy o wieku XX w opary, zjawy i omamy 
z Boscha. 

Trzeba atoli stwierdzić, że to ucieczka dosyć fa-
scynująca ... • 

WITOLD FILLER 
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HIERONIMUS: 
Nie śpisz? ... Dokądże to z samego rana? 
SYBILLA: 
Na mszę, panie mężu. 
HIERONIMUS: 
Bardzo dobrze. Czysty zysk, żeś na czczo: przystą
pisz do .'komunii. To darmo. Pomódl się za mnie, 
żebym dostał dużo odpustu. A jakby chleb dawali 
ubogim, wślizgnij się między 1nich. Tylko ani słowa 
do nikogo. Nie cierpię, jak obmawiają. Pójdź, niech 
cię pocałuję. 

SYBILLA: 
I to wszystko, nic więcej? Tylko sam pozór?„. O ja 
nies'ZCZęśUwa, po co szłam za mąż? Inne ){'Qbiety ma
ją pieszczoty, miłość. 
HIERONIMUS, z urazą: 
Moją czystość mi wymawiasz? No tak„. Kobiety są 
kochliwe albo lubią stroić namiętne miny. A dla
czego? Nie, wcale ITT ie dlatego, że trzeba wam piesz
czot i miłości mężczyzny. Nie, nie!... Udajecie po
żądanie i czułość, żeby nas lepiej spętać J poddać 
swojej woli. Za nieczystość płaci się co 111iemiaTa, 
to !l'u.iinacja„.' Alboż to nie dałem ci dziecka? ... 
SYBILLA: 
Tak, dziecko, które nie jest ani twojej krwi, ani 
mojej. Dziecko 111a niby, iktóre nie Tośnie, inie pła
cze, nie je ani okruszynki!... 
HIERONIMUS: 
Ideał, nie dziecko! Opieku j się ,nim, matko bez mle
ka!„. Ja cię miłuję, ale rozsądnie . Tak, tak. Nie 
cierpię chutliwych rSZaleńców, co trwonią 1noce i siły 
dla kobiet. (niespokojnie) Jesteś mi wierna, prawda? 
SYBILLA: 
Jaki zalotnik spojrzałby 1na mnie, tak przyod:ziia • 
ną?„. Szarą, bez żadnych ozdób, która za wszelkie 
pachnidła ma to jedno, że czuć ją nędzą? „ . 

HIERONIMUS: 
Żalisz się, ty, której ·pozostawiłem najwi~kszy 
ska!I'b?.„ Przecież zach-0\vałaś dziew ictwo. M asz ten 
k lejnot, masz go tam!... 
SYBILLA: 
Pająki go strzegą. 
HIERONIMUS: 
Jakżeś bogata! Zapytaj teologów!.„ Bogata!„. O, ja 
cię ·nie ukrzyw-dzę, inie -0brabuję własnej żony. 

(fragment „ Czerwonej magii" M . de Gli elderode) 
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KRONIKA TEATRU 
Lata 1967-72 

Po wyjeździe dY'r. Z. Stoka, dy
re!kcję i lkierownidwo a.rtysty
czn€ objął Jerzy Hoffmann. 
Kierownikiem literackim został 
Jerzy Ziomek. 

SEZON 
1987 - 68 

Scen a Duża: J. Słowacki 
MINDOWE - reż. J. Hoff
mann, S. Aloszy;n DYPLOMA
TA reż. M. Wilewsłki, prapre
miera polska, M. Pawlikowska
-Jasnorzewska BABA-DZIWO 
- rreż. M. St·raszewska, A. Fre-
dro PAN JOWIALSKI - -reż. 
St. Domańslka. I. Sikirycki i R. 
Sykała TAJEMNICA STAREJ 
W1ERZBY - .reż. H. Lubicz, F. 
Di.imenmatt METEOR - reż. J. 
Hoffmann, E. Lubows'ki JA
CUŚ - reż. M. S:traszewS'ka, K. 
H. Rootworowski NIESPO
DZIANKA - !I'eż. E. Kołogó·r
ska, R. Thomas ALICJA PRO
WADZI ŚLEDZTWO - reż. E. 
Piet ryk. 
Scen a kamer a 1 n a: H. 
Pinter KOLEKCJA-KOCHA
NEK - ·reż. J. Hoffmann, pra
premiera polska, M. Schisgal 
SIE KOCHAMY - reż. E. Pie
tryk. „Straszewska znalazła w 
B - D materiał na teatralną 
groteskę, która z kolei, określi
ła sens i styl inscenizacji. (-) 
Osiągnięcie wrażenia jednorod
ności stylowej zasługuje na oso-

bną uwagę. (-) Zastosowana 
marionetyzacja postaci ma je
szcze tą oczywistą zaletę, że 
sprowadzając do wspólnego sty
lowego mianownika elementy 
sztuki formalnie skłócone, nie 
gubi z pola widzenia celu istot
nego: by lepiej wyraziły założe
nia myślowe, idee inscenizacji". 
- (jin), „Współczesność" 13.3.68. 
„J ACU S" jest wielkim osiąg
nięciem teatru, tym większym, 
że dokonanym w oparciu o bła
hy materiał literacki. Konty
nuuje przemyślaną, pełną od
ważnych poszukiwań linię re
pertuarową tej sceny, wystawia 
znakomite świadectwo indywi
dualnym umiejętnościom akto
rów i zdolnościom do gry ca
łym zespołem. (-) JACUS jest 
sukcesem adaptatorów i akto
rów, sukcesem całego zielono
górskiego teatru". - Andrzej 
Wanat, „Nurt", 6/68. 

„KOLEKCJA - KOCHANEK". 
Przedstawienie jest klarowne i 
przejrzyste. Subtelne operowa
nie światłem i półcieniem pod
kreślało milczenie, uniki i pod
teksty psychologiczne postaci. 
(-) Zasadniczą wymowę oraz 
styl spektaklu interesująco u
wypukliła scenografia. (-)Wy
równany zespół wykonawców 
całkowicie sprostał zadaniom 
stawianym przez reżysera. Ser
giusz Zadru~ny, „Tea1tr" nr 7 /68. 
Jury VIII Spotkań Kaliskich 
przyznało wyróżnienia: za re-

żyserię - J. Hoffmannowi, w
rolę Ryszarda - H. Kurpaniko
wi. 
Wys ta 1w y: prac scenografi
cznych M. Niteok:iego w foyer, 
fotografiki teatralnej T. Amb
roża 'W Muzeum Ok·ręgowym. 
W dniach 9-10 marca 1968 ir. 

odbyła się w Zielonej Górze se
sja wyjazdowa Klu'bu Kryty
lków Teart·ralnych SDP pod .prze
wodnictwem R. Szydłowskiego. 
Dziafa1ność Teatru przy Stoli
ku „Fala", występującego w 
k1ubach „Ruchu" na terenie 
wsi i miasteczek, zyskała sobie 
przyichylne wz;rnianiki w „Gaze
cie Zielonogórskiej", „Naprzód", 
„Nasz klub", i w „Dzienniku lu
dowym". Teatrzy;kowi patronu
je Koło SPATiF. Z jego też łni
cjatywy odbyło się spotkanie z 
reżyserem P. Kupke i aktorką 
S. Horbing ze Stowarzyszenia 
Teatralnego NRD. 

SEZON 
1968 - 69 

S ce n a Duża: A. Fredro DA
MY I HUZARY - Też. St. Bur
czyk, St. Wyspiański POWRÓT 
ODYSA - 1reż. J. Hoffmann, S. 
Fayad JAK OBRABOWAĆ 
BANK - reż. Z. Stok, E. Bryll 
RZECZ LISTOPADOWA 
reż. J. Hof:flmann, A. Czechow 
- WIŚNIOWY SAD - reż. M. 
Straszewska, P. Mel'i.mee INEZ 
-d"eż. E. Kołogórska, prapre
miera polska, L. de Vega JAŚ
NIE PAN NIKT reż. M. Stra
szew.slka, O. F. Walter ELIO 
CZYLI WESOŁA KOMPANIA 
r- ·reż. J. Hoffmann, prapre
miera :polska A. Christe PUŁA
PKA NA MYSZY - .reż. J. 
Hoffmann, S c e n a K a m e -
r a 1 n a: T. Jasiński - PRAG
NĘ ZAWRÓCIĆ CZAS ·reż. J. 
Hoffmann, prapremiera. 
„Cale zielonogórskie przedsta
wienie jest projekcją zależności 
między upadkiem a skażeniem 
i przekl€'1istwem. (-) Całe je.st 
przejrzyste i klarowne w swo
jej dramaturgicznej i intelektu
alnej warstwie. (-) Nasycony 
w zamyśle, wierny w psycholo
gii teatr zwięzłości i rubaszno
ści i środków kojarzy się z ka
nonami teatru poetyckiego, 
chwilami niemal rapsodyczne
go, trafnie wywiedzionego z du
cha i tradycji tego autora". J. 
P. Gawliik, „Życie liteirackie" 
17 .11.68. IX Spotkania Kaliskie: 
wyróżnienie za ·realizację PO
WROTU ODYSA otrzymali -
.J. Hoffmann, A. Sadowski i J. 
Ziomek. Gościnne występy w 
Poznaniu. 



„Efekt zabiegów inscenizacyj- , 
nych jest dyskusyjny. Na pew
no RZECZ LISTOPADOWA w 
Zielonej Górze jest przedsta
wieniem bardziej interesującym 
niż inscenizacja łódzka i kra
kowska. (-) W Zielonogórskim 
przedstawieniu znać bowiem 
przede wszystkim dobrą wolę 
zespołu: nie ma ani jednej roli 
potraktowanej lekceważąco. 
Marta Fik, „Teatr" nr 6/69. 
W 'paździem~ku 1968 ukazał się 
100 numer Zeszytów Teatral
nych. W ZT nr 102 czytamy: „Z 
okazji prapremiery monodramu 
zielonogórskiego ipisarza Tadeu
sza JasińSkiego poświęcamy ten 
numer ZT •catkowicie literackie
mu środowisku Ziemi Lubus
ikiej - Redakcja. „W ten spo
sób kontyinuowano już dawniej 
praiktyikowaine w ZT publiko
wanie utworów literaokich 
miejscowego środowiska. Na ła
miejscowego środowiska. 

s SEZON 
1969 - 70 

Sc e n a D u ż a: L. Kruczko
wski SMIERć GUBERNATO
RA - reż. J. Hoffmann, E. La
biche NADA WCA 2114 - reż. 
W. Lasikowska, W. Szekspiir 
KRÓL LEAR - reź. J. Hoff
marun, A. Osiedka NIECH NO 
TYLKO ZAKWITNĄ JABŁO
NIE - reż. M. Straszewska. L. 
Leonow ZAMIEĆ - reż. T. żu
kowska, R. Pavelkić PLAY BOY 
- 'reź. M. Gajić, prapremiera 
pol.Ska. 
O sztuce „Śmierć gubernat,ora" 
pisały nast. czasopisma: Gaze
ta Zielonogórska, Nadodrze, Ży
cie Literackie, Słowo Powszech
ne, Nowe Drogi, Nurt, Kierun
ki, Głos Wielkopolski, Trybuna 
Ludu, Tygodnik Kulturalny, 
Głos Ludu, Expres 'Wieczorny, 
Gazeta Białostooka, Życie W ar
szawy, Dziennik łód:z;ki, Odgło
sy i Ekran. Na owo zaintereso
wanie wpłynęło m. in. wysta
wienie tej sztuki na X Spotka
niach Kaliskich i udział w VII 
Festiwalu Teatrów Dramatycz
nych w Telewizji. 
„KRÓL LEAR". Reżyseria tego 
przedstawienia niezwykle kla
rowna i logiczna, świadoma na
kreślonych przez siebie artysty
cznych zadań i o maksymalnie 
przydatnym współcześnie od
czytaniu, to podstawowy walor 
zielonogórskiej premiery, przy
gotowanej poza tym bardzo sta
rannie i z dużym rozmachem. 
Ale sztuki Szekspira to głów
nie aktorstwo. (-) Całość jest 
jednak przede wszystkim suk
cesem Stanisława Cynarskiego 

w roli tytulowej". AMI 
„Nadodrze". KRAJOBRAZ -
LEKKI BÓL. „Wyróżnilbym 
dwie role: Danieli Zybalanki, 
jako Beth i Stanislawa Cynar
skiego, groźnego niemowę" . A. 
Wróblewski „Teatr" nr 18/70. 
15 rsierpnia 1970 rok.u zmarł na
gle Stanisław CynaTski - ak
tor, współzałożyciel teatru, za
służony działacz kulturalny i 
związkowy, laureat Nagrody 
Kulturalnej Miasta Zielonej 
Góry. 

SEZON 
1970 - 71 

Scena duża: St. Żeromski TU
ROŃ - ,reż. J. Hoffmarnn, M. 
Domański TRUTNIE I KOBIE
TY - reż. M. Straszewska, 
Molier DON JUAN - reż. 
K. Pankiewicz M. Aschard 
KARTOFEL - reź. J. Hoff
mann, M. BałuC'ki KLUB KA
WALERÓW - reż. A. Obid-
1niaik, Sofokles KRÓL EDYP -
reż. J. Hoffmann, A. Ostrowski 
LAS - reż. W. Laskowska, R. 
Thomas NIEZWYKŁA GRA -
,reż. J. Hoffmann. 
Scena ikamera1na 
E. Manet MNISZKI - Teź. J. 
Hoffmann, H. KrendlesbeTger 
ZADANIE - reż. R. Próchnic
ka. 
DON JUAN. „Całość przygoto
wano z dużym rozmachem, sta
rannością i inwencją. (-) Pre
miera byla również interesująca 
od strony aktorskiej". - AMI 
„Nadodrze", nr 2/71. 
„KRÓL EDYP" Z wykonaw
ców tego przedstawienia, sądzę, 
że w pierwszej kolejności wy
mienić należy Kazimierę Sta
rzycką-Kubalską w roli Joka
sty. (-) zachęcam wszystkich 
do wizyty w teatrze". AMI, 
„Nadodrze", 18.7.71. 
„LAS" Przedstawienie jako ca
łość interesujące i udane. Ak
torzy mogą z satysfakcją po
wiedzieć, że zakończyli sezon na 
pełnych obrotach". AMI, 
„Nadodrze" 1.8.71. 
„MN ISZKI" . O tym, że zamiar 
się powiódł, że widz został po
zyskany, świadczy napis wid
niejący w okienku na pól go
dziny przed spektaklem: wszy
stkie bilety na dziś wysprzeda
ne". Janusz Grot, „Nurt nr 5/71. 
Aktorzy - Włodzimierz Kanio
wski, Cyryl Przybył i Krystyna 
Żylińska (scena lalkowa) ob
chodzili 25-lecie swojej pracy 
artystycznej. 

••zo;-1 
1171 - 72 

W seronie tym ilderownidwo 
literackie powierzono Miladzie 
Zapo1nik 
Scen a Du ź a: St. Wyspiań
ski WESELE - reż. J. Hoff
mann, A. Osiecka APETYT NA 
CZEREŚNIE - reź. J. Hoff
mann, L. M. Montgomery -
ANIA Z ZIELONEGO WZGÓ
RZA - Też. H. Lubicz, C. Gol
doni BLIŻNIAKI Z WENECJI 
- reż. J. Hoffmann, M. Gogol 
OŻENEK - reź. D. Komarni
cld. 
Hochwalder OSKARŻYCIEL 
PUBLICZNY - reż. J. Hoff
mainn. „Na zakończenie zosta
wiłem sobie „Oskarżyciela pu
blicznego". Widziałem kilka 
przedstawień z okresu dyrekcji 
J. Hoffmanna i w jego reżyse
rii, ale żadne nie zrobiło na 
mnie większego wrażenia. (-) 
Właściwie jedynym przedsta
wieniem, któremu poddałem się 
bez reszty był właśnie „Oskar
życiel". Właśnie wszystko w 
nim było dobre, reżyseria, gra 
aktorów. Scenografia. 
Przedstawienie to było ozdobą 
„Gorzowskich Konfrontacji 
Kulturalnych. Wiosna 72" -
Zdzisław MorawSki, „Nadodrze" 
2.7.72. 

OŻENEK. „Teatr otrzymał 
przedstawienie, które powinno 
przez długi czas zapełniać wi
downię. Spektakl premierowy 
mógł się więc podobać(-). Ak
torzy dobrze się czuli w swych 
rolach, akceptując przyjętą 
przez reżysera koncepcję relak
sowej zabawy" - AMI, „Nad
odrze", 2.7.72 r. 
„27 listopada bm. Lubuski Teatr 
im. l. Kruczkowskeigo w Zie
lonej Górze obchodził 20-lecie 
swojej działalności. Głównym 
punktem programu jubileuszo
wego była uroczysta premiera 
„ Wesela" Stanisława Wyspiań
skiego. Przybył na nią wicepre
mier Wincenty Kraśko oraz go
spodarze województwa. „Try
buna Ludu" 29.11.71. 
Teatrowi przyznano Medal Pa
miątkowy, wybity z inicjatywy 
Towarzystwa Przyjaciół Zielo
nej Góry. Teatrowi przyznano 
też Nagrodę Kulturalną Miasta, 
a szereg pracowników otrzyma
ło odznaczenia państwowe i re
gionalne. Teatr opublikował Al
bum XX-lecia i okolicznościową 
wystawę. 
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