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EGOJV 
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Stary kpiarz Heinrich Heine na
pi sał kiedyś w swoich Myślach i po
mysłach: „Chwali się dramaturga, 
który potrafi wyciskać łzy. Tę samą 
idolność posiada nędzna cebula 
i z nią to dzieli on swoją sławę". 
Musil nigdy do takiej sławy nie 
pretendował - ani w utworach 
scenicznych, ani prozatorskich. Mo
że z wyjątkiem Tonki. W ogóle, po
za nielicznymi fragmentami i posta
ciami, jego dzieła nie tyle apelują 
do sfery emocjonalnej, nie tyle skła
niają do zajęcia określonego stano
wiska uczuciowego, ile raczej, pó
przez wzruszenie innego rzędu -
wzruszenie estetyczne - wciągają 
odbiorcę w intelektualną przygodę. 
Mimo że z reguły obracają się wokół 
sugestywnie ukazanych uczuć na
miętności, o których ponadto wie
my, że miały szczególnie bliski zwią
zek z osobistymi sprawami autora. 
Za każdym razem musiał się więc 
odbywać w pisarzu skomplikowany, 
daleko idący proces autoanalitycz
nej refleksji i artystycznej obiekty
wizacji własnych wspomnień, do
znań, różnorakich psychicznych tre
ści, co obok znanych trudności twór
czych Musila tłumaczy, dlaczego 
okres między pierwszym pomysłem 
dzieła a ostateczną realizacją trwał 
u niego przeważnie długo, często 
bardzo długo, w wypadku Czfowieka 
bez właściwości - aż ponad ćwierć 
wieku. 

W Testamencie II Musil pisze, że 
prace nad dramatem Marzyciele pod-

jął przed zabraniem się do opowia
dań z tomu Zespolenia, a więc przed 
1908 rokiem. Już wówczas - po
wiada - „bez mała każde słowo" 
późniejszego dzieła było u stalone, 
choć w ciągu kilkunastu lat istniały 
„trzy ujęcia, trzy odmienf'.e akcj~, 
trzy scenariusze, trzy kręgi postąc1, 
krótko mówiąc trzy teatralnie zu 
pełnie różne sztuki, zanim się na 
jedną z nich zdecydowałem". Ale, 
dodaje, wszystkie one były „w grun
cie rzeczy jednym i tym samym". 
Wprawdzie twierdzenie to nie jest 
całkowicie słuszne, niemniej w opar
ciu o notatki i szkice zawarte 
w Dziennikach, oraz z pominięciem 
pewnych pomysłów czy wersji, które 
nie wiążą się w widoczny sposób 
z definitywnym tekstem Marzycieli, 
można wytyczyć linię rozwojową 
dramatu aż do 1920 roku, tj. do mo
mentu jego ukończenia . 

Korzenie sztuki sięgają lat 1903-
-1905, kiedy to pisarz nie myślał 
jeszcze o twórczości dramatycznej. 
Wiemy, że w ówczesnych szkicach 
do autobiograficznej powieści, w któ
rych tkwią też zalążki Tonki i Czło
wieka bez właściwości, umieścił 
m. in. siebie i swoich przyjaciół. 
Poza aktorką Walerią, jego gorącą 
sympatią z czasów brneńskich, stu
dentem psychologii Johannesem 
Alleschem i muzykiem Gustlem Do
nathem, zwraca tu szczególną uwa
gę narzeczona, potem żona tego 
ostatniego. Alicja, która swym dziw
nym u sposobieniem i początkami 
choroby nerwowej na tle seksual
nym, silnie działa na wyobraźnię 
i zmysły autora. Tak silnie, że na
wet wymyślił sobie i jej, jako Ber
cie lub Klaryssie (później Klaryssie 
z Człowieka) wspólne przeżycia ero
tyczne w dzieciństwie, gdzieś w krza
kach cienistego ogrodu. Ponadto 
w planowanej powieści występuje 
bezimienny młodszy brat Roberta, 
postać zupełnie fikcyjna. Wymienie
ni pojawiają się w rozmaitych 
i zmiennych konfiguracjach, w któ-

rych zawsze dwaj bliscy sobie męż
czyźni rywalizują o względy tej sa
mej kobiety. 

Motyw ten dominuje również 
w chaotycznych i pełnych sprzecz
ności konspektach zanotowanych 
w Dziennikach z lat 1907-1908. 
Eksponują one historię Walerii 
i dwóch braci, przy czym starszy , 
malarz, typ mózgowca, nosi teraz 
imię Gótz, młodszy zaś występuje 
jako A„ który mógłby być artystą, 
lecz nie chce ograniczyć się do ma
lowania lub pisania, pragnie objąć 
wszelkie dziedziny i dlatego nicze
mu naprawdę się nie poświęca, ni
czego nie bierze poważnie. Prowa
dzi u stawiczną grę, jest „pozorem'', 
mamiących siebie i innych. Niemniej 
w jego postawie tkwi coś słuszne~?· 
z czym - według autora - rozm1Ja 
się on tylko o włos. W zapiskach 
z lat 1907-1908 Musil po raz pierw
szy wspomina o aktach, ma więc na 
myśli utwór sceniczny. 

Słowo „dramat" wypływa jednak 
dopiero w 1911 roku. Pisarz nadaje 
wtedy powstającej sztuce „tymcza
sowy" tytuł: Anarchiści i wysuwa 
w niej na czoło Lizę (Alicję), któ
ra miewa „ataki", boi się „zakładu 
dla obłąkanych" i ucieka od dru
giego męża do domu Tomasza (no
we wcielenie Roberta-Gótza), gdzie 
szykują się jakieś tragiczne powi
kłania. Dowiadujemy się bowiem 
o związkach łączących Marię, żonę(?) 
Tomasza, z Burianem (czyli A.), któ
ry jednocześnie odgrywa bliżej nie 
sprecyzowaną rolę w sercowych 
sprawach Lizy. Jeżeli dodamy, źe 
według notatek z 1912 roku Fanny 
(Alicja-Liza) zamierza otworzy ć 
oczy Tomaszowi na to, co się dzieje 
i że Anzelm (A.-Burian) otrzymuje 
w Dziennikach z 1915 roku nazwi-
ko Mornas - to już będziemy mie

li główne osoby Marzycieli oraz za
rysowujące się pomiędzy nimi kon
flikty. Potem Musil tylko jeszcze 
opracował i zmodyfikował je w 
szczegółach, inaczej porozmieszczał 
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pewne akcenty, zmienił imię Alicji
-Lizy - Fanny na Reginę, a w za 
chowanym w rękopisie wariancie 
z 1918 r. przejściowo zastąpił Marię 
Martą (imię żony autora), co rzuca 
interesujące światło na p ochodzenie 
tej postaci, która z biegiem czasu 
wyparła Walerię. 

Tak przedstawia się w najwięk
szym skrócie długa i dotychczas bli
żej nie zbadania „prehistoria" Ma
rzycieli. Niebawem przekonamy się, 
ile jej elementów rzeczywiście we
szło do sztuki. W każdym razie nie 
ulega wątpliwości, że kiedy autor na 
podstawie wcześniejszych projektów 
i mniej lub więcej gotowych już tek
stów (w sumie było ich chyba więcej 
niż trzy) przystąpił do pisania osta
tecznej wersji, temat zdążył się 
w nim dostatecznie uleżeć, a podję
te w tym okresie próby dramatyczne 
pomagały mu w znalezieniu od daw
na poszukiwanej, niezależnej drogi. 
Żeby na nią trafić i nie ulec suge
stii z zewnątrz, Musil wystrzegał się 
nawet oglądania cudzych sztuk: „Gdy 
pisałem Marzycieli celowo nie cho
dziłem do teatru. Chciałem stworzyć 
mój własny teatr". 

W Marzycielach występuje zatem 
czworo znanych nam już bohaterów, 
których Musil powiąza ł tu szczegól
nie ścisłymi węzłami: siostry Maria 
i Regina, mąż Marii Tomasz i jego 
dawny przyjaciel Anzelm Mornas. 
Wszyscy oni są stosunkowo młodzi 
(28-35 lat) i jako krewniacy wy
chowywali się razem w wiejskiej 
posiadłości rodziców obu sióstr, bę
dącej obecnie własnością Tomasza. 
Tam też, gdzie swego czasu jako 
jeszcze jeden kuzyn mieszkał z nimi 
Jan, późniejszy pierwszy mąż Regi
ny, rozgrywa się akcja sztuki. Poza 
wymienioną czwórką biorą w niej 
udział: Józef, przeszło 50-letni drugi 
mąż wcześnie owdowiałej Reginy, 
profesor uniwersytetu i wysoki 
urzędnik Ministerstwa Oświaty, da
lej pod starzała panna Mertens, ma
gister filozofii, i wreszcie Ferdynand 
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Stader, właściciel biura czy „insty
tu tu" detektywistycznego. 

We wstępnych objaśnieniach autor 
krótko charakteryzuje wszystkie 
osoby (np. „Regina jest brunetką 
o typie nieokreślonym; chłopcem, ko
bietą, senną ułudą, podstępnym, 
czarodziejskim ptakiem") i potem 
proponuje dekoracje do pierwszego 
aktu, które są tak ujęte, że gotowal
nia w domu Toma za zapowiada 
w plastycznej transkrypcji zasadni
cze tendencje myślowe i uczuciowe 
bohaterów, oraz ogólny klimat sztuki. 

„Scenografia - powinna oddawać 
zarówno wyobrażenia, jak i rzeczy
wistość. Sciany są z plótna, w nim 
wykrojone drzwi i okna, framugi na
malowane; nie sztywne, lecz niespo
kojne i w ograniczonej mierze ru
chome. Podłoga jest utrzymana 
w fantastycznych kolorach. Meble 
przypominają abstrakcje w rodza ju 
drucianych modeli kryształów; 
wprawdzie muszą być rzeczywiste 
i nadawać się do użytku, ale jedno
cześnie mają wskazywać, że pow
stały przez proces krystalizacyjny, 
który niekiedy zatrzymuje na mo
ment przepływ wrażel'l, nagle wy
dzielając pojedyncze i samotne do
znania. Górą cały pokój przechodzi 
w letnie niebo, po którym pływają 
obłoki". 

Również gabinet-biblioteka Toma
sza w opi ie dekoracji do aktu II 
rozszerza się poza granice sceny ku 
nieskończonym przestrzeniom, po
nieważ „w górze i w niektórych in
nych miejscach, nawet pomiędzy 
książkami" widać „gwiaździstą noc". 
Nieliczne meble zaś, „potężniejące; 
duchowo nazbyt ważkie" („wuchtend; 
seelisch Ubergewichtig") nie są, po
dobnie jak abstrakcyjne meble 
z pierwszego obrazu, przedmiotami 
statycznymi, lecz dynamicznymi. 
Mówiąc językiem okultystów, należą 
one do gatunku „ideoplastycznych 
materializacji", ulegających spiry
tualnym procesom, niczym agresyw
ne przedmioty w Kuszeniu cichej 

Weroniki (z tomu Zespolenia) 
A w całej rzeczywistości scenicznej 
opisanej przez Musila dominuje ele
ment chwilowości, płynności, niepo
koju, ruchu, stawania się. Jest ona 
otwarta dla bezgranicznych możliwo
ści, wydaje się uchwycona w toku 
przemiany w nadrzeczywistość wy
obraźni, i przywodzi na myśl „tran
scendentny realizm" Salvadora Dali, 
skrzyżowany z „mistyczną geome
trią" Novalisa i pewnymi malarski
mi koncepc jami Paula Klee. [ ... ] 

Około roku 1920 Musil sporządził 
w Dziennikach listę cech, którymi 
odznaczają ~ię dwie grupy o ób, wy
stępujących w jego sztuce. Według 
owej listy „twórczy", względnie po
tencjalnie „twórczy ludzie" są mię
dzy innymi „nieokreśleni'', „nieto
warzyscy", „metafizycznie niespo
kojni", „wyłączeni", „pogardliwie 
nastwieni do rzeczywistości" i prze
ciwni ideałom, bo „ideały - jak po
wiada Tomasz - to najgorsi wrogo
wie idealizmu! Ideały, to martwy 
idealizm. Odpady procesu rozkła
du ... " Natomiast „nietwórczy ludzie" 
są „określeni", „towarzyscy", „me
tafizycznie spokojni", „włączeni", 
„aprobują rzeczywistość" i wyznają 
„ideały odświętne", a więc hołdują 
„martwemu idealizmowi". W pierw
szej grupie autor scharakteryzował 
wyobcowanych, duchowych buntow
ników i anarchistów (por. tytuł z 1911 
roku!), czyli „marzycieli", w drugiej 
zaś „zadomowionych w świecie" kon
formistów, dla których wszystko jest 
raz na zawsze u stalone, unormowane, 
poddane regułom. „W każdej chwili 
wszelkie zjawiska powstają na no
wo - pisze Musil w szkicu Duch 
i doświadczenie (1921) - uważać je 
za niezmienną rzeczywistość oznacza 
wewnętrzną śmierć". Jej to w róż
nym stopniu i w różny sposób prze
ciwstwiają się Maria, Anzelm, Re
gina i Tomasz, którzy jako mniej 
lub więcej typowi outsiderzy (doty
czy to zwłaszcza „czarodziejskiego 
ptaka" i dwójki dawnych przyjaciół) 
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mają licznych poprze~ników i i:a
stępców nie tylko w dziełach Musila, 
lecz także wielu innych autorów 
omówionych w głośnej swego czasu 
książce Colina Wilsona. 

Marzyciele należą do długiego sze
regu literackich i filozoficzn:o-lite~a
ckich postaci, ciągnącego się gdzieś 
od Wertera Goethego poprzez Zara
tustrę Nietzschego, bohaterów Do
stojewskiego i Henry Jamesa, po Ste
fana Dedalusa Joyce'a, Emila S!n
claira (Demian) i Harry Hallera 
(Wilk Stepowy) Hessego, a wreszcie 
Roquentina z La Nausee Sartre'a, czy 
Meursaulta z Obcego Camusa, by 
wymienić jedynie kilka ?rzykład?w: 
Oczywiście, istnieją między nimi 
znaczne i zasadnicze różnice, lecz 
w sumie można w nich znaleźć 
wszystkie cechy i postawy, char~k
teryzujące musilowskich „marzycie
li" których angielski krytyk byłby 
na' pewno uwzględnił w swoim Out~ 
siderze, gdyby znał twórczośc 
austriackiego pisarza. 

Dla outsidera - powiada Wilson 
-"świat w którym się urodził, jest 
zawsze bez wartości. W zestawieniu 
z jego własnym pragnieniem celu i 
kierunku, sposób życia większości 
ludzi w ogóle nie jest życiem ... 

Tu szukać należy istoty niedoli 
outsidera, inni ludzie bow,iem są ob
darzeni instynktem stada dzięki któ
remu wierzą, że to, co czyni więk
szość, musi być słuszne". 

Wiarę w pojęcia utarte i przyjęte, 
w sztywne konwencje i faktycznie 
zakłamane modele życiowe, zwalcza
ne rozmaitymi środkami i z rozmai
tych pozycji (m. in. również w sztu
kach Ibsena, Maeterlincka czy Piran
della) podzielają właśnie panna 
Mertens i Józef. Panna Mertens, 
która ma „dobroduszną twarz", 
„przypominającą szkolny tornist~r 
i' siedzenie poszerzone od słuchania 
mądrości po salach wykładowych", 
od razu na początku sztuki wyraża 
$ię krytycznie o atmosferze panują
cej w domu Tomasza: „Taki jest 
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duch tego domu: bunt przeciwko 
wszystkiemu, co zazwyczaj wszyst
kim wystarcza". A namaszczony pro
fesor-dygnitarz, duchowy krewn:y 
nauczyciela z Ti:irlessa, wrogów Męz
czyzny w Zodiaku, l".lanniego . w 
Drugim liście Zuzanny i potem Lm
dnera czy Hagauera, męża Agaty w 
Człowiek1i bez właściwości, do tego 
stopnia identyfikuje się z opinią 
społeczną, do tego stopnia boi się 
r zeczywistego, zwłaszcza zaś for
malnego naruszenia obowiązujących 
dogmatów i norm, że zachowanie po
zorów wydaje mu się najważniejsze. 
Niewątpliwie, chce on przywrócić 
zachwiany ład w swoim życiu, chce 
rzekomo „czystą" i tylko egzaltowa
ną, nerwowo rozstrzęsioną żonę 
(wbrew jasnym dowodom niemal do 
końca nie chce ona przyjąć do wia
domości, że dopuściła się fizycznej 
zdrady) wyrwać ze szponów niecne
go „łowcy dusz", zresztą po to je
dynie, by zamknąć ją w sanatorium 
czy zakładzie, ale w gruncie rzeczy 
chodzi mu głównie o uniknięcie to
warzyskiego skandalu. „Dopóki cała 
sprawa (tj. małżeństwo - przyp. 
E.N.) przynajmniej na zewnątrz się 
trzymało - mówi Regina w pierw
szym dialogu z Tomaszem - znosił 
wszystkie kaprysy, wszystkie wstrę
ty i sceny, jak baranek ... 

Lecz będzie się rozpaczliwie bro
nić przed najdrobniejszym nawet 
zgorszeniem publicznym". I tak też 
w przebiegu akcji się dzieje: Józef 
pragnąc zniszczyć przeciwn_ika, _bo
daj jeszcze bardziej pragnie znisz
czyć papiery, dokumentujące histo
rię „chorobliwego" zamroczenia" Re
giny i jego własnej „hańby", której 
ostatecznie nie może zaprzeczyć. [ ... ] 

Niemal od początku, od notatek 
w Dzienniku z lat 1911-1912, Musil 
opowiadał się za prymatem istot
nych duchowych treści nad trady
cyjnie pojętą dramatycznością i tea
tralnością utworu. Wprawdzie zrazu 
zaznaczał, że należy wpierw „myśleć 
scenami", a dopiero później „wre-

dagować myślową zawartość", . ż~ 
trzeba raczej „uszczknąć coś z idei 
i jej konsekwencji lub ewentualno
ści, niż wyrzec się żywości i prak
tycznego prawdopodobieństwa sy
tuacji, ale niebawem przykazał so
bie inny tryb postępowania: „sytua
cje, wypowiedzi osób przemyśleć jak 
esej ... Nie oglądać się na psycholo
gię; sama się wyłoni. Nie troszczyć 
się o artystyczny rozkład dialogów; 
bezwzględnie iść za myślą, to zawsze 
działa naj silniej". „Coś podobnego 
odnosi się do niezależnej mowy 
uczuć, namiętności i zdarzeń w tea
trze - czytamy w artykule Nowy 
dramat i nowy teatr (1926). Uporczy
wy przesąd chce, żeby duch i my
ślenie ludzi na scenie w nich się 
tylko odbijały, lecz nie doch?dziły 
bezpośrednio do głosu". A to Jest z 
gruntu fałszywe. Z tego punktu ~i
dzenia Musil w obszernym szkicu 
Zmierzch teatru oburzał się na „brak 
inteligencji" i antyintelektualizmu 
współczesnej dramaturgii, i na rów
nie „nieinteligentnych", antyinte
lektualnie nastawionych krytyków: 
„niezwykle rzadko rozpatruje się 
u nas duchowe znaczenie jakiejś 
sztuki teatralnej, dyskutuje się jej 
myśli, namiętności, czy nawet atmo
sferę; natomiast bardzo często pod
kreśla się przekonanie, że dzieło 
dramatyczne pisze się dla teatru i że 
w teatrze znajduje ono naturalne 
ujście, albo że nie ma głębszego 
źródła ani wyższego celu, niż wy
woływanie wrażenia" (na scenie). 

Tu Musil poruszył drugie zagad
nienie, leżące mu szczególnie na 
sercu. Dramat jest utworem litera
ckim, sprawdzającym się nie tylko 
w teatrze, a o jego wartości decy
duje myśl zaklęta w słowach. „Wszel
kie pomyłki biorą się z tego - gło
szą Dzienniki - że sądzi się, iż mo
że i stnieć dobra sztuka, która nie 
byłaby dobrą książką". „Przedsta
wienie, to grana książka" z dodat
kiem mniej lub więcej służebnych 
„efektów teatralnych". 

Dlr.i lego pisarz zanotow ał kiedy8 
na luźnej kartce wszy~tkie argu
men1y, że dobra iiter~t~ra jeszcze 
nie wyslarczn, aby być dobrym tea
trem, że leatr jest niejako mocniej 
szym gatunkiem sztuki... są bzdurą". 
I dlatego Musil w omówieniu Smier
ci Dantona Bilchnera, wystawionej 
w 1021 roku w wiede11skim Deut
sches Volkstheater, domagał się ta
kiej inscenizac ji tego dramatu, któ
ra by ukazy-,vała „wielką poetycką 
\vizję" nie przez eksponowanie cha
r:ikt rÓ\\' C7.y akcji, nic przez „opc
rov1e'' efekty de rnracy jne i oś··.v ie
tlcniowe, lecz przez wygranie słowa. 
przez „gorączkową fluorescencję 
słownej fantaz ji". Ją właśnie autor 
Marzycieli podziwiał też w Grze 
ST!ÓW Strind berga, który przy pomo
cy samego języka przełamuje sce
niczn::i rzeczywistość, stwarza wi zję 
odrębnego świa ta. A o coś podobne
go Musi!O\v i pr:::cc i eż chodziło . O 
stworzen ie prawic że mistycznej wi
zj i egzystencjalnych sy tuacji we
wnętrznych i fi lozoficznych idei. 
Dramat był óla niego wpływem 
„nami<:tności myślic iel a" , ł ączącego 
w sobie trzeźwość z kierowaną ek~
tazą i magią słów wydobywającego 
ukryte prawdy człowieka i zjawisk. 
..Sztuka godr:a swej nazwy nie od
daje rzeczy widzialnych, lecz czyni 
widzialny:n niewidzialne" - powia
da Paul Klee. Podobnie sądził Musil. 

Przyświecała mu więc myśl o swoi
sty:~1 dramacie intelektualno ewokr:
cyjnym i absolutnym teatrze autora, 
" którym wykonawcy byliby bez 
reszty podda11i tekstowi. „Większość 
Cramaturgów pisze tak, jak aktorzy 
mc"Jv·ią - ·twierdzn w Dziennikach 
- ja \1ym2.gam, by mówili tak, jak 
ja p i szę". 

W innej zaś recenzji ze Smierci 
Dantona zobaczył tę sprawę w szer
szej perspektywie: „Nasze wyobraże
nie, że pis'rz ma się dostoso\vać do 
teatru jest błędne i zgubne; teatr 
r.owinien zadania, które utrzymują 
go przy życiu , czerpać od pisarzy . 

. IL' z bi giem cza:.u, pod wpływem 
klę~ki Marzycieli - klęski tak do
minującej, że nigdy jej nie przebo
lał - Musil stracił wiarę w swo ją 
teor i ę i praktykę) . „Mój teatr... jest 
utopijny i sprzeczny z ogólnym roz
wojem, nlbo leży poza nim" - czy
tamy w Dziennikach z lat 1938-1939. 
Chociaż autor i wcześniej i później 
nadal uważał , że jego „prześladowa
ne przez nieszczęście główne dzie
łu" (!) jest mimo wszystko „sztuką 
,·cC'niczną", sztuką do grania, choć 
choć przy które j ś z kole jnych lektur 
utworu bvł sam zaskoczony „pięk
nem i silą języka", to jednak do
:;trzcgał w nim coraz więcej wad. 
Nieodparcie narzucał mu się wnio
sek, że w założeniach i wykonaniu 
za j ąi zbyt skrajne stanowisko. Wre
szcie w 1940 roku napi ·ał : „Marzy
cie le byli mgławicą duchowej mate
rii bez dramatycznego szkieletu" 
/'obaczmy teraz, jak - między in
nymi - na tle tych rozważal'l i sa
mokrytycznych uwag Musila, pre
zentuje się jego sztuka z dzisiej sze
go punktu \vidzenia . Zobaczmy, czym „, łaBciwie jest owo nieszczęsne dzic
łJ, które w przeważnie pejoratyw
nym sensie nazywano i obecnie jc
..zcce nazywa się „dramatem do czy
tan ia'', „dramatem książkowym", 
„statycznym dramatem idei", albo 
„no\ -clą" czy „powieścią w dialo
_,nch". 

Przede wszyst.!dm zdumiewa to, że 
i\imi l st\1 orzył ra,ny swoje j sztuki 
\·1cclug l::ardzo starych reguł. Tak :ię 
w każdym razie wydaje. Jej trzy 
aJ;ty, lic-:l.] ce przeciętne po dzi esięć 
i.ie Y.yodrębnionych przez autora 
scen, dzieją się w c iągu niespełna 
doby, w trzech pomieszczc11iach te
go oamego dom u, a więc jed11ość 
cz::isu jest dokładni e, jedność miej 
sra zaś prawic dokładnie zachowana. 
Mo~.M1 by też mówić o jednośc i akcj i, 
1 ~ oniev;a:i. w sztuce nie ma epizodów, 
i wlaści\\ ie nie pobocznych wyda
rzell, przesłaniających główne. Ale 
mimo pozorni dosyć rygorystyczne-

go honorowania tak zwanej arysto
telesowskiej , a właściwie pseud okln 
„ycznej poetyki trzech jednośc i (któ 
ra na1.vet dziś, o dziwo, nie przesta
ła nurtować dramatopisarzy nasta
wionych... antytradycyjnie) M arzy
ciele nie są ani z jej punktu widze
nia, ani z żadnego innego tym, co 
s ię :cwykło nnzywnć piece bienfaite. 
Zastosowane w nich j edności fak
tycznie ulegają rozbiciu przez myślo
we i scenograficzne poszerzenie cza
su i n1iej ,,ca czasu, który, zwłaszcza 
w dziejach Reginy, gubi ię w dale
kiej przeszłości, i miejsca, które, 
podobnie jak w utworach współczes
nej awangardy teatralnej, jest miej
scem umowna-abstrakcyjnym, gdyż 
wiejsJ;i dom Tomasza zna jduje się 
wszęd~ie i nigdzie, n jego ściany są 
przepuszczalne dla metafizycznych 
przestrzeni. Nikła akcja "zewnętrzna 
sz tuki toczy się , jąkby po1.viedzieli 
Anglicy , „anywhcre out of the real 
world" i to prawie bez scenicznych 
perypetii, bez wyraźnego punktu 
kulminacyjnego, bez prawdziwego 
rozwiązania . Ek pozycja i początko
\'. e rozwinięcie zdają się je zapowia
cnć, ale potem gubi się w n iejasno 
ściach, dwoistościach i możliwościach 
Lak , że i jedność akcji sta je się ilu 
zoryczna. Właśnie sposób, w jaki 
autor potraktował akcję, organizują 
< e ją dialogi i borących w niej 
udział bohaterów stanowi o specyfi
ce Marzycieli i - dodajemy od razu 
- o identycznośc i ich treści i formy, 
!:;o pierwsza, podporządkowawszy 
c-obie drugą, zrosła się z nią n iero-
;:crwalnie. · 

Słusznie zauważył Michael Schn
rang : .,Annlogicznie do wypowiedzi 
Tomasza na temat postępu ludzkości, 
sztuka Musila nie jest uwarunkowa· 
r.a tym, co ~ię w niej dzieje, lecL 
tym, co zostaje pomyślane. . . Tam, 
Gdzie efekt wiedzie do akcj i popada 
nna w parodię" . Na jlepszym tego do
\:odem jest sfingowane amobó jstwo 
. ·.nzelma, albo korespondującn z nim 
srcna, w której zazdro ny Tomasz 
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zri.sto.jc pr7y jncic·la i MariQ w ciem
nym pokoju i pod groźbq zastrzele
niu ry vala t:licc go zmusić do z.njQ
cia wyraźnego s tanowi. ka . K iedy 
bowiem Maria zapala światło oka
zu je się , że uwodziciel zdążył się 
ulotnić, a je j mąż n ie trzyma w rę
ce rewolweru. W obu wypadkach 
akcja ma par odystyczny charakter, 
celO\VO kompromitujący główny ele
ment tradycyjnej sztuki teatralnej 
Wspomniane sceny w gru ncie rze
czy tylko zaznacza ją możliwość 
akcj i dramatycznej, l ecz z niej nie 
korzystają . „Zamiast akcji, która się 
między nimi rozgrywa, dać taką, 
jak s i ę jeszcze nie rozgrywa" (tzn . 
jaka by s ię rozegrać mogła ) - zapi
sał Musil na niedatowanej kartce i 
ten chwyt, harmonizuj ący z filozo
ficznym i przesłankami .Marzycieli, 
szeroko w nich zastosował - aż po 
„scenę anlymiłosną". 

Gdy się obserwuje prz~miany no 
woczesnego dramatu , trudno n ie za 
uwożyć, że w pewnym jego typie, 
zr eszt!! bardzo z r óżnico\i:' anym, tym, 
który wywodzi s ię gdzi eś od Strin
dberga i wczesnego Maeterlincka, 
a który rozwinął s i ę dalej u Bec 
kc lta, Ionesco, Albee'ego czy Arra
bala, na~tąpiło znaczne zredukowa 
nie lub wręcz wyrugowanie fabuły 
i akcj i. 

„Nie pi~zę sztuk po t0, żeby opo
wiedzieć j akąś histor ię.„ ·-- stwier 
dza Ionesco w szkicu Thecitre et 
anU- theatre - Dln mnie sztuka ni0 
polega na przedstawieniu przebiegu 
tal~ie j historii: to znaczyłoby pisać 
powieść albo scenariusz filmowy. 
Sztuka teatralna jest konstrukcją 
złożoną z sekwenc ji ·tanów świad o 
mośc i lub sytu cji, które się potę 
;:; uj ą, zagęszcza j ą, splata ją ze sobą, 
aby znów rozwikłać względni e za 
kończyć w nieznośnej gmatwaninie 
nie do rozsupłania". 
Przytoczyłem ten cytat. ponieważ 

pasuj e on wcale nieźle do naszego 
twórcy swoistego antyteatru wy
przedzającego antyteatr lat pięć -
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dziesiątych . Również Mu~il , zgodnie 
;:c swym lekct'ważącym stosunkiem 
do fabul:1rncj warstwy w Niepolcn
jac h w1;chou:anka Torles~a. a zwła
szcza vJ L.espolcniach, nic chc iał w 
Mai·zycielach opowiedzieć jakiejś 
historii , lecz posłużył się jej nic:
' ·ątpliwie Ibsenowskim schematem 
tematycznym dla skonstruowania 
sekwenc ji slanów świadomości, któ 
re splatają się w gmatwaninie myśli 
i idei, refleksyjnie analizowanych 
uczuć, pożądań, tęsknot, n adziei, 
zwątpien, awersji i obsc;;ji . I na tym 
ścieraniu się intelektualno -psychicz 
nych cząstek i komplek-ów polega 
istotny ruch w sztuce, je j „pod
ziemna" akcja, narzucająca środka 
m i językowej ekspresji fascynującej 
iizję niewidzialnych procesów. Jest 
to wizj a wewm;trznego przyciągania 
się odypchania partnerów i rywali, 
wiz ja zmienny h i sprzecznych kon 
s telacji pomiędzy nimi i w n ich sa
'nych. Podobnie jak j uż w Ojcu 
Strindberga, gra sprzeczności odby
wa s ię u Musila głównie w bohate
rach i jc~t tak nieprzejrzysta i ete
ryczna, że po p ros tu wymyka si ę 
z sieci norm:i.lnych scenicznych in
tryg i sytuacj i. 

Dla autora Marzycieli jedynie WCJŻ
ne są treści psych iczne, sformuło
wane w dial ogach, które bujną ro
śli nności<l ~łów oplatają i p rzykry
wają u 0ogic fakty zdarzeil. Dialogi 
nic tyle popychają naprzód akcję i 
n ic tyl e ją wyrażają, ile ją niemal 
zupełnie zastępują. W nich tkwi 
cały dramatyzm po>vikłań i proble
mów przeży\ anych przez bohate
rów, kt(:rzy b4dź slara ją się do ·ie
bic zblii.yć , l.Jąd:i: zadają sobie bez
li tosnc ciosy, przygważdżają się i 
1Nza jemnie analizu j ą z takim samym 
okrucieil::t,\·em, jak dwie pary mał
żeilsk ie w Kio się boi Virginii Woolf? 
Alhce'cgo. Ale mimo że postacie Mu 
~ ilu rea gu ją nieraz żywo na swo je 
kwestie, n in' O i' pro'. ·adzą słowną 
szerm ierkę z ripostami i repl ikami, 
t. jednak \\ iele rozmów w sztuce 

,·;yrnźni(' ZI"Y'-'U z tradycją. Pełno w 
nh:h malarsko-opisowych obrazów, 
fi!o;:,1ficznych impresj i, rozwazan 
i a fon, zmów, co przyczynia się do 
;'.WOln ienia tempa dialogu i jego roz
bicia na epickie, poetyckie względ
nie eseistyczne fragmenty, które 
n·niej lub bardzie j odbierają roz
n'owom ich zv:ykły, komunikatyw
ny charakter. 1Ta przykład na po
czątku aktu drugiego, wspominając 
nic pul.azaną na scenie uroczystość, 
którą Tomasz w zło31iwych inten 
cjach m ządził z okazji przyjazdu Jó 
·":Ia. An ~dm roztacza przed prz<'rn
żoną l\1ad1 taki obraz : 

„:i::ałoJne to było p rzy j ęcie, żałos 
na uroczystość ! Józef powinien był 
przejść od brnmy pa1kowej aż do 
S'.vcgo pokoju aleją dcziluzjonizmu ! 
,\lcj::i prm)wnującego stulecia ! Dla
nzego To<r.asz nie poustawiał gra
mofonów, k t6rc z krzaków wyszep
tywałyby zaklęcia miłosne w wy
n:arłych językach?! Manek inów 
r iękuych kobiet, rozsypuj ących si ę 
w i;roch, gdy .ię na n ie spojrzy? 
C°'C;mu n:e po;. ypuszczał swoich żab 
i my_;,y? Czerr·u w gabinecie przy
jęć Pie powiesił rctgcnowskiego 
7. jęcia ,.ięlrnej Reginy? ! K iszkami 
nic pooplatał gałęzi?!" 

Takich obrnzów - oraz podobnie 
n-anicrystycznych obrazów psy cho
fi.7ycnych stanów, wyobrażel'l, idei 
ilJ. - które dzisiaj przywodzą nam 
n::i rr:yśl malowiciła Rudolfa H aus
n?ra , czy VJ'olfganga Huttera, przed 
sta ~·ic ; eli wiedeńskiej szkoły „fan
ta..;tyt:z .ego realizmu", znajdujemy w 
Ma'i:::ycielach więcej . Przez swój 
.:ur„calizm harmoni zują on e z irra
cjo·1alizrr.em Anzelma, z nurtują
cym Reginę łaknieniem niezwykłych 
inożliwotci, z duchowym klimatem 
całej sztuki oraz przewidzia :1ą dla 
" ie j ~cenografią . ale w dialogu w 
dav:nym stylu musiałby się wydat 
ro nnjn•n ir: j osobliwe. Czy jednak 
d,i Mc 1:::ycie l i w ogóle można przy
J·Jadać miary realistyczno-naturali
>tyc:~ncj poetyki? 

Dialogi u Musila są z innego je
szcze powodu niepodobne do zwy
kłych rozmów scenicznych. W ogra
niczonym tylko stopniu służą bo
wiem porozumieniu się człowieka 
z człowiekiem, często natomiast 
świadczą o jego samotności, o jego 
niezdolności do nawiązania lub 
utrzymania międzyludzkich stosun
ków „Wir reden aneinander vorbei" 
- powiada Tomasz do Marii, i to 
myślowe mijanie się w rozmowach, 
mówienie różnymi językami (widocz
ne już w Zodiaku), jest znamienne 
zwłaszcza dla tych dialogów Ma
rzycieli, które należałoby raczej 
określić jako przeplatające się mo
nologi, nawet, jeżeli kwestie po
szczególnych osób na pierwszy rzut 
oka pozornie się zazębiają. Różnymi 
językami przemawiają do siebie nie 
tylko outsiderzy i insiderzy, czemu 
trudno s ię dziwić, lecz także „ma
rzyciele", nie wyłączając Reginy i 
Tomasza. Na przykład w ostatniej 
scenie trzeciego aktu, w której po 
krótkiej chwili miłosnego zbliżenia, 
zrodzonego ze snów i wspomnie1'1, 
oboje coraz bardziej tracą duchowy 
kontakt i odchodzą znowu w swo
je odrębne samotności, dialog roz
pada się na „diamonolog", podkre
ślający ich izolację. 

Ale najlepiej, wręcz symbolicznie, 
przedział między dwoma bohatera
mi Marzycieli demonstruje scena 
w ciemnym pokoju, „w owej pier
wotnej ciemności, ukazującej zasad
nicze aspekty sytuacji człowieka". 
Oto Tomasz, nie orientując się, że 
Anzelm wyszedł, mówi do niego ... 
w próżnię przez co „dialog" z mil
czącym, bo nieobecnym partnerem, 
przemienia s ię w niezamierzony 
długi monolog. 

„Wszyscy nosimy w sobie cały 
świat zjawisk; każdy swój własny 
- tłumaczy Ojciec Dyrektorowi w 
sztuce Pirandella Sześć postaci sce
nicznych w poszukiwaniu autora (nb. 
nazwanej przez Musila - krytyka 
„przebłyskiem geniuszu"). - I jak-

że możemy porozumieć się, proszę 
pana, skoro ja nadaję moim sło
w om sens i wartość zjawisk, które 
są we mnie, podczas gdy ten drugi, 
przysłuchujący się, może je pojąć 
tylko według sensu i wartości swo
jego wewnętrznego świata. Wydaje 
nam s ię, że się rozumiemy, lecz nie 
rozumiemy s ię nigdy". 

Nie inaczej jest z bohaterami Mu
sila, których dialogi w kilku sce
nach antycypują poniekąd pseudo
rozmowy z La Parodie Adamova, 
Łysej śpiewaczki Ionesco, Czekając 
na Godota czy Radosnych dni Bec
ketta. W tych i innych współczes
nych sztukach zanik autentycznego 
dialogu jest też funkcją międzyludz
kiej obcości i samotności. 

Musil nie odszedł wprawdzie aż 
tak daleko od tradycyjnej techniki 
dialogowej i posłużył się odmienny
mi środkami stylistycznymi, uwarun
kowanymi chęcią bezpośredniego wy
powiedzenia czy zasugerowania 
ogromnego bogactwa skomplikowa
nych myśli, nie mniej jednak obra
ny w Marzycielach kierunek prowa
dzi oryginalnymi drogami do anty
teatru z początku drugiej płowy 
naszego wieku. Mimo wszelkich ewi
dentnych różnic. świadczy o tym 
również ujęcie postaci. Jedynie pan
na Mertens, Józef oraz - z zastrze
żeniami - nieco Dlirrenmattowski 
Stader zasługują, według starych 
pojęć, na miano scenicznych i sce
nicznie żywych charakterów. Oni to 
są głównymi promotorami i aktora
m i zewnętrznej akcji i mogliby po
jawić się w każdej konwencjonal
nej sztuce. Zwłaszcza stara panna, 
wypowiadająca najwięcej „normal
nych" czy wręcz banalnych kwestii, 
dostarcza koniecznych informacji 
i ze swej ciasnej perspektywy ko
mentuje zdarzenia. Natomiast inni? 

Z pierwszego aktu dowiadujemy 
się, że Maria tylko „przypadkowo" 
wyszła swego czasu za Tomasza, a 
nie za Anzelma, tak jak i Regina 
tylko „przypadkowo" związała - się 

kiedyś z Janem, a nie z Anzelmem 
lub Tomaszem, bo wszystkim razem 
było „prawie" obojętne, kto kogo 
poślubi. Ta dziwna przypadkowość 
i obojętność ma szczególne znacze
nie, które wy jaśni a znana nam sce
na rozgrywająca się w nieoświetlo
nym pokoju. 

„Ta rzecz znacznie osobliwsza, niż 
przypuszczasz: dwóch mężczyzn po 
ciemku - powiada wtedy Tomasz 
do żony. - czy twoje oko może nas 
rozróżnić?: nie. Wprawdzie tego je
szcze nie słyszysz, lecz jeden z nas 
mówi to samo, co drugi... Myśli to 
samo. Czuje to samo. Chce tego sa
mego. 

Jeden wcześniej, drugi później, 
jeden o tym myśli, drugi to robi, 
jednego to zaledwie muska, drugie
go ogarnia. Ale czy się jest detek
tywem, czy ściganym, płonącym czy 
gaszącym, prawdomównym czy 
kłamcą - jeżeli w ogóle jest się 
kimś, to jest to zawsze ta sama 
talia kart, tylko inaczej potasowana 
i wygrana ... Bo teraz jest tak, jak 
w świecie psów! Tu stoi zwierzę To
masz, tam czai się zwierzę Anzelm. 
Dla siebie samych niczym się nie 
różnią poza cieniutkim jak papier 
poczuciem zamkniętego ciała i ło
mocącej w nim krwi". 

Przy wszelkich sprzecznościach i 
rozbieżnych tendencjach, które dzie
lą nie tylko Tomasza i Anzelma, 
lecz także resztę „marzycieli", są 
oni - może poza Marią - w grun
cie rzeczy podobni i wymienni, jak 
na innej płaszczyźnie postacie Ły
sej śpiewaczki czy Pokojówek Gene
ta. Już w którejś z początkowych 
scen sztuki młody uczony wyznaje: 
„Zawsze będę wierzył, że wszyscy 
jesteśmy tak bardzo bliscy sobie, jak 
dwie strony tej samej karty". Nie
kiedy trudno ich dokładnie rozróż
nić, trudno uchwycić ich jednostko
wą odrębność i tożsamość, tym bar
dziej, że - z Anzelmem na czele -
właściwie nie mają ustalonych oso
bowości i zależnie od sytuacji wciąż 
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kreują, formułują siebie na nowo, 
jakby wypróbowując rozmaite mo
żliwości bycia sobą. Dlatego pozwa
lają się bezspornie określić tylko w 
wąskich ramach jednej sceny, nie
raz jednej kwestii, jednej chwili, bo 
zaraz w następnej ukazują się z in
nej strony. Ich spoistość i ich cią
głość psychiczna jest co najmniej 
problematyczna, oparta najwyżej na 
jednym motywie i jeżeli w trakcie 
naszej uprzedniej analizy starali
śmy się nakreślić jej mniej więcej 

dokładną linię, to nie obeszło się 
przecież bez pewnych koniecznych 
uproszczeń i opatrzonych znakami 
zapytania uzupełnień. Nie było na 
to rady, skoro postacie sztuki są ra
czej punktami krystalizacyjnymi 
kolejnych często kłócących się ze 
sobą stanów emocjonalnych i umy
słowych, niż uformowanymi, pełny
mi indywidualnościami. 

Zamiast gotowych, wyrazistych i 
wyraźnie odcinających się od sie
bie ludzi z krwi i kości występują 
więc w Marzycielach na pół abstrak
cyjne istoty, płynne i otwarte, ni
czym matka w prologu do Zodiaku. 
Musil wyposażył wprawdzie swoje 
„nieukończone" istoty w rysy, do
znania, kompleksy i myśli wzięte 
z osobistych, trochę podretuszowa:. 
nych wspommen (Alicja-Regina), 
rozterek (ambiwalentna zazdrość o 
żonę Martę), marzeń (o osiągnięciu 
wewnętrznej jedności, tu przez pró
bę połączenia dwóch wcieleń włas
nej osoby: Tomasza i Anzelma (itd. 
lecz, jak w Zespoleniach, przetwo
rzył wszystkie autobiograficzne pier
wiastki w „mgławice duchowej ma
terii". W niej zaś rozpuściły się kon
tury zwykłej rzeczywistości, zatar
ła w znacznej mierze realistyczna 
motywacja psychologiczna, a zwła

szcza ostrość dramatycznych czy 
tragicznych konfliktów. Nie budzą 
one w nas ani arystotelesowskiego 
„współczucia", ani arystotelesow
skiej „trwogi". Są do tego stopnia 
wieloznaczne i zrelatywizowane, do 
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tego stopnia przesycone ,fluorescen
cją słownej fantazji", że odbieramy 
je przede wszystkim w kategoriach 
filozoficzno-estetycznych. Osoby 
sztuki przemawiają do naszej wy
obraźni, lecz ich losy ze zrozumia
łych względów uczuciowo mało anga
żują i nawet perspektywa ewentual
nego amobójstwa urokliwej Reginy 
bynajmniej nami nie wstrząsa. Ma
rzyciele rozgrywają się poza ludz
kim wzruszeniem, w krainie czystej 
magii myśliciela i artysty. 

W wydanym w 1957 roku zbiorze 
esejów Gunter Blocker pisał z lek
ką, naprawdę tylko lekką przesadą: 
„przypuszczalnie Marzyciele Musila 
są dotychczas najradykalniejszą pró
bą dematerializacji, jaką zna nowo
czesny dramat". Czy w tej demate
rializacji, na którą wyżej przyto
czyliśmy dosyć dowodów, należy 
szukać przyczyny, że nawet dzisiej
sze teatry, przyzwyczajone przecież 
do nie lada eksperymentów, nie 
kwapią się na ogół do wystawienia 
sztuki, a gdy się do niej zabierają, 
przeważnie nie umieją jej sprostać 
(np. paryski Theatre Moderne w 1961 
roku)? Otóż nie, główna przyczyna 
polega na czymś innym, co sam JYiu
sil zauważył w Dziennikach na kilka 
lat przed śmiercią: „Dramat powi
nien mieć swój bieg jałowy, chwi
le odpoczynku, miejsca rozcieńczo
ne ... " I tych właśnie w jego Ma
rzycielach brak. Jest to dramat 
maksymalnie zagęszczony substancją 
intelektualną i poetycką: od pierw
szej do ostatniej sceny nie daje nam 
ani chwili wytchnienia, nie pozo
stawia ani chwili nie wymagającej 
skupionej uwagi. Bombarduje nas 
bez przerwy powikłanymi, nieraz 
oderwanymi stwierdzeniami, zaska
kuje mnóstwem niecodziennych sko
jarzeń, porównań i przenośni, praw
dę mówiąc męczy i irytuje całymi 
partiami pisanymi językiem powie
ści lub eseju. A jednak wbrew do
syć powszechnemu mniemaniu je
stem przekonany, że oporni Marzy-

ciele, pozbawieni niemal wszystkie
go, czego zwykle oczekuje się od 
sztuki teatralnej i przeładowani ele 
mentami, których w niej być nie 
powinno, nie są jedynie „dramatem 
do czytania". Powiem więcej: do
piero dobre przedstawienie może 
wydobyć ich istotną wartość dla od
biorcy. 

Przez co? Zwłaszcza przez zgodne 
z życzeniem autora i strukturą sztu
ki jak najmocniejsze wyeksponowa
nie słowa, które swą wymową, bar
wą, melodią i modulacją powinno 
wydobyć napięcia i spięcia wewnę
trznych sytuacji, zasugerować przed
miotowość uczuć i myśli, wyczaro
wać wizję świata pośredniego po
między jawą a snem i skontrasto
wanego z konwencjonalnym świat
kiem panny Mertens i Józefa. A te
go może dokonać tylko wycienio
wana interpretacja aktorska, pod
parta mimiką i gestem, na tle 
współgrających dekoracji. Wtedy 
też odbiorca, zahipnotyzowany ży
wym słowem, wprawiony w nastrój 
„ogólnego podniecenia" o wiele łat
wiej niż przy lekturze przełknie 
olbrzymi ładunek filozoficzny sztuki, 
oczywiście uprzednio mądrze skró
conej, co jest bodaj rzeczą najtrud
niejszą. Wprawdzie widz teatralny 
na pewno nie chwyci wszystkich, 
nawet najlepiej podanych treści 
(zawsze pozostanie reszta o ledv0.e 
przeczuwalnym znaczeniu), ale to 
- pozorny paradoks - nic nie 
szkodzi. 

Marzyciele, jako dzieło bez pa
czątku i końca, również intelektual
nie otwarte, prowokujące do coraz 
dalszych egzystencjalnych pytań nie 
wymagają całkowitego zrozumienia. 
Mają pobudzać do refleksji poprzez 
działanie na sferę przed - czy po
zarefleksy jną odbiorcy, do której 
spektakl teatralny dociera znacznie 
bardziej bezpośrednio, niż książka. 
,Dzieło sztuki nie udziela się przez 
sam rozum, lecz trzeba się nim za
razić" - zapisał kiedyś Musil w 



luźnych notatkach. Wierzę, że jeże
li jakiś ambitny reżyser, ambitny 
zespół zastosuje odpowiedni klucz 
interpretacyjny do Marzycieli, to 
ich metafizycznym niepokojem, ich 
niepowtarzalną atmosferą, ich trud
nym pięknem „zarazi" szerokie krę
gi myślącej publiczności. Przeszła 
ona szkołę mniej lub więcej efek-

AUGUST 
GRODZIClil 

„ „.Głębokie wrażenie pozostaje po 
sztuce Roberta Musila Les Exaltes, 
którą zespół Sachy Pitoeffa wysta~ 
wił w Theatre Moderne. Recenzenci 
francuscy przeważnie rozprawili się 
z nią krótko i tak, aby gruntownie 
zniechęcić ludzi do jej zobaczenia. 
Nie można jednak wierzyć recenzen
tom. Sztuka Musila zasługuje na 
uwagę i zainteresowanie. To prawda, 
że jest to utwór teatralny, dramat 
raczej do czytania niż do grania, 
chwilami irytujący i męczący; wy
stawienie go było pewnego rodzaju 
bohaterstwem. Ale Egzaltowani god
ni są poznania nie tylko jako ubocz
ny produkt twórczości znakomitego 
powieściopisarza austriackiego, jed
nego z najwybitniejszych autorów 
XX wieku. [ ... ] 

Ważne w tej sztuce jest nie to, 
co się w niej obecnie dzieje, ale co 
się stało w przeszłości: człowiek, 
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townego, czy efekciarskiego anty
teatru, lecz z wyjątkiem garstki 
Niemców i Francuzów takiego poe
tyckiego antydramatu oszałamiają
cej introspekcji filozoficznej jeszcze 
nie oglądała. W każdym razie w 
przeciwieństwie do wielu współczes
nych autorów scenicznych, nie wy
łączając kilku głośnych nazwisk, 

którego rozczarowała nauka„ bezsil
na w rozwiązywaniu konfliktów 
uczuciowych; kobieta, którą śmierć 
pierwszego męża wyprowadziła z 
.-ównowagi psychicznej i pchnęła do 
łatwych miłostek. Wszyscy związani 
są z sobą węzłami wspólnego dzie
ciństwa, którego wspomnienia wy
~hodzą na powierzchnię i wpływają 
na ich zachowanie się. W całości 
atmosfera chorobliwa, niepokojąca. 
Nietrudno doszukać ię tu wpły
wów Freuda, rodaka Musila. Jest to 
psychoanaliza bez możliwości ule
czenia chorych, którzy uginają się 
pod ciężarem jakiegoś fatalizmu 
uczuć. 

W Egzaltowanych łączy się Freud z 
Dostojewskim. Bohaterowie są po 
prostu opętani pragnieniem zrozu
mienia i wytłumaczenia siebie sa
mych. Nieustannie filozofują, anali
zują, poetyzują, sięgają do głębi 
swych sumień, by znaleźć swą praw
dę. Robią to z przytłaczającą obfi
tością słów, myśli, paradoksów po
dawanych w formie, która umyka 
uwadze widza. Na ztuce Musila wi
dać wyraźnie, przez negację, że ję
zyk teatralny musi stosować się do 
pewnych specjalnych praw, by tra
fiał do słuchacza. Takiego języka nie 

Musil ma coś naprawdę ważnego 
do powiedzenia a jego „utopijne' ' 
dzieło, liczące sobie pół wieku, prze
trwa w literaturze niejedną z owych 
awangardowych sztuk, które jak 
meteory zabłysły i już przygasły na 
teatralnym firmamencie naszych 
czasów. 

Dialog 1969/12 

ma w Egzaltowanych. Jest to język 
powiEści, który z trudem odszyfro
wuje się na scenie. Trud jest tak 
duży, że po kilku przedstawieniach 
zrozumiał to Pitoeff i obecnie na po
czątku wychodzi przed kurtynę i 
w kilku słowach objaśnia, o co cho
dzi w pierwszym akcie, szczególnie 
trudnym dla zorientowania się wi
dza. Jest to proceder chyba bez pre
cedensu w teatrze „dla dorosłych". 
Po prostu idzie o to, by publiczność 
zniechęcona pierwszym aktem nie 
wyszła z przedstawienia. Potem sy
tuacja na scenie się przejaśnia i 
sztuka wciąga widza. Jest w niej bo
wiem ogromne bogactwo problemów, 
niezwykła przenikliwość w dociera
niu do zakamarków psychicznych, 
sięgnięcie poza samą p~ychologię do 
ważnych spraw świata i człowieka, 
kilka scen wręcz fascynujących. 
Spoza tej bezładnej i bezkształtnej 
masy przeziera żywy, pulsujący dra
mat, którego niestety nie najlepsze 
przedstawienie w Paryżu nie potra
fiło wydobyć. Widz wychodzi z tea
tru poruszony bardziej tym, co w 
tej sztuce przeczuwa, niż tym, co 
zobaczył w jej scenicznym ujęciu. 

Dialog 4 1961 

Historia metafizyki wychodzi od 
prototypu uwięzienia. Człowiek jest 
uwięziony w swoim ciele, zamknię
ty w celi swojego ciała. Opuszcza tę 
celę w myślach i marzeniach. Jakaś 
siła - delikatniejsza od siły jego 
rąk - odrywa się od niego i prze
mienia rzeczywistość. Jego fantazja 
rozpala się na granicach rzeczywi
stości i przetwarza ją. Odbywa się 
to najpierw w ciągu zmieniających 
się obrazów, które prawie nie na
bierają konturów; jest tak, jak gdy
by marzący przenikał otaczający 
świat niewidzialną materią swoich 
marzeń i wywoływał w nim załama
nie światła. Albo jak gdyby w tym 
przenikaniu świata wytryskiwało 
z wirowania atomów świecenie wi
ciowców, jak gdyby burze magne
tyczne wydawały nieralne dźwięki. 
Od marzącego, od mocy jego zwąt
pienia, od jego realizmu i arealizmu 
zależy, w jakim stopniu rzeczywi
stość w jego fantazjach istnieje. 
Najbardziej konsekwentni marzycie
le nie są twórcami: w negującym 
wszystko ataku fantazji rozbija rze
czywistość. Zadręczają się sami albo 
- to ich ostatni, jedyny .kompro
mis - medytują nad nicością. 

Fantazja, która przybiera kształt 
obrazów, pogodziła się połowicznie 
z rzeczywistością. Takiemu pogodze
niu zawdzięczamy mity i baśnie lu
dowe, wiersze, opowiadania i dra
maty poetów, malowidła malarzy, 
symfonie i fugi kompozytorów. A 
także systemy myślowe filozofów. 
Sny na jawie, twórcze działanie fan
tazji nazwano ,,myśleniem obraza-

mi". Nasuwa się pokusa, żeby my
ślenie myścicieli nazwać, odwrotnie 

„pragmatycznym marzeniem". 
W myślach marzenie zwraca się 
znów ku rzeczywistości. Z daleka -
choćby była nie wiem jak abstrak
cyjna - myśl przygotowuje realne 
przekształcenie rzeczywistości. Li
cząc się bardziej z realiami świata, 
ma tendencję do przemiany wy
obraźni w wynalazczości, do połą
czenfa fantazji z wolą planowania, 
władzy, do skierowania fantazji na 
tory technicznego urzeczywistnienia. 
(Przy czym słowo „technika" należy 
rozumieć w najszerszym znaczeniu, 
obejmującym także „technikę rzą
dzenia" czy kształtowania społeczeń
stwa). 

W takim ujęciu zjawisko fantazji 
urasta do roli istotnego czynnika 
ludzkiej egzystencji. A jednocześnie 
wskazuje na zasadniczy charakter 
naszego bytu. Rodzimy się w oto
czeniu, które nas nie zadowala, z po
wodu którego cierpimy. Granice 
rzeczywistości krępują nas. Nasza 
fantazja stara się je rozsadzić. 

Albo dokładniej: niezadowolenie 
rodzi w nas bunt, bunt rodzi fanta
zję . Marząc wybiegamy poza rzeczy
wistość, rozbijamy ją, rozkładamy 
na części składowe, zestawiamy z 
nich bez trudu, samowładnie, swo
bodnie nowe kombinacje, stwarza
my sobie świat ponad światem. [„.] 

Kosmos ludzkiej fantazji sięga od 
ascety przez poetę do wynalazcy 
i konstruktora, od poszukiwacza 
przygód przez myśliciela do męża 
stanu, od marzącego geniusza do 
ofiar obłędu . Świat naszej rzeczywi
stości jest skrawkiem ziemi pośród 
fantastycznego morza, któremu usi
łujemy wydrzeć nową ziemię; po
śród morza, które wabi do podróży,; 
jeden wraca z nich rychło i ostatecz
nie, drugi coraz rzadziej, a trzeci nie 
wraca już nigdy. 

Fantazja ma nie tylko rozległe 
pole działania między zbliżeniem się 
do rzeczywistości a oddalaniem od 
niej, ma również - w toku historii 

człowieka - swoje odpływy i przy
pływy. [ ... ] 

Istotą fantazji jest wolność - a 
istotą swojej wolności widzi w uni
kaniu dominujących tendencji cza
su. Jest dialektyczną odpowiedzią na 
to, co w danym momencie nazywa 
się „rzeczywistością". Nie ufa żad
nej rzeczywistości, nie, wyśmiewa ją 
- albo podśmiewa się z niej mąd
rze. Wie więcej niż wszelka rzeczy
wistość, zna ją lepiej niż ona sama. 
Wykorzystując tę wiedzę podkopuje 
uczucie pewności, z jakim człowiek 
obraca się w rzeczywistości swojego 
czasu. Przyjmuje przy tym rysy Lu
ćyfera, jak w czasach nieszczęścia 
może przyjmować rYSY aniołów. Ma 
podwójne, Janusowe oblicze. Zna 
dwa aspekty procesu rozwoju świa
ta: tworzenie i niszczenie. Z niepo
skromionym śmiechem rozwala ru
sztowania zastygłego w samozadowo
leniu świata i wycofuje się w nie
widzialne, przygotowuje się do tego, 
by niewidzialne, uczynić widzial
nym. (Słowo „fantazja" jest pocho
dzenia greckiego - a grecka phan
tsia wiąże się z phaino, to znaczy: 
„czynię widzialnym"). Fantazja od
nosi się do danej rzeczywistości 
uzupełnijącą. Dopełnia ją w mi
styczną całość świata. Uchyla w ten 
sposób czas, nie wydzierając danej 
rzeczywistości jej czasowi. Ale przy
gotowuje zmianę czasu. 

Nic więc dziwnego, że apokalip
tyczny rys naszych dni „przeczuły" 
dzieła fantazji, kiedy jeszcze senna 
sytość spowiła zadowolony z siebie 
świat. I jeśli pominąć zwykłą daw
kę szarlatanerii w plastyce naszej 
epoki, to staje się jasne, że w cza
sach tak osaczonych przez rzeczy -
z ich hipertrofią przedmiotowości, 
faktów namacalnych fantazja 
zwróciła się ku przedstawieniu tego, 
co bezprzedmiotowe, aby uczynić 
widzialnym niewidzialne, dotych
czas niewidziane. (Z biegiem czasu 
nauka nauczyła nas czegoś, co my
śląca fantazja dawno wyczuwała: że 

15 



i świat widzialny zbudowany jest 
z elementów niewidzialnych). [ ... ] 

To fantazja popycha poza granice 
rzeczywistości. To ona, niezadowo
lona z niej, kształtuje rzeczywistość. 
To ona nie pozwala zastygnąć świa
tu w takiej formie, w jakiej go za
stajemy. Jej niepokój nadaje światu, 
rzeczywistości, charakter tymczaso
wy. Jej istnienie dowodzi, że świat 
wciąż jeszcze jest w ruchu. [ ... ] 

Materia fantazji wypełnia prze
strzeń między rzeczywistością a ni
cością. W tej przestrzeni rozgrywają 
się jej dramaty, powstają jej li
ryzmy, jej magiczne obrzędy. Bez 
niej rzeczywistość byłaby martwą 
planetą. Bez rzeczywistości, owego 
trwającego w czasie marzenia nad
ludzkiego ducha, fantazja byłaby 
niczym. Marzy ona obrazami, które 
wyrastają z rzeczywistości. Nabraw
szy śmiałości, oddala się od niej. 
Czuje łopot skrzydeł swojej wolno
ści: jej marzenia, jej wyśnione ob
razy mają coraz mniej elementów 
realistycznych. W szczęście jej wol
ności mieszają się lęki nicości. Prze
jęta posępnym zachwytem, przemie
nia ona lęki w upojenie i pędzi ku 
pustym ciemnościom, skąd nie ma 
powrotu. Albo na skraju nicości spo
gląda jeszcze raz na rzeczywistość 
- i dostrzega w niej, rażona gro
mem zrozumienia, większe marzenie. 
Na skraju nicości staje się mądro
ścią, samopoznaniem, poznaniem w 
ogóle. Na granicy swojej wolności, 
na skraju nicości, czuje się zespolo
na z rzeczywistością. 

W. Hilsbecher, 
„Tragizm, absurd i paradoks", 

Warszawa 1972 r. 
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