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FORMA. To znaczy: styl gry aktorskiej, insceniza
cja, oprawa sceniczna. Razem: wysiłek twórczy ze
społu (teatralnego) dla zespołu (widowni). Czyli: j e
dyny sposób zamanifestowania swego istnienia, je
dyny p r z e j a w ż y c i a t e a t r u. Teatr pozbawiony 
własnej formy (realizacji scenicznej jakiegokolwiek 
utworu) właściwie nie istnieje. Nie ma racji bytu. 
Może być zastąpiony przez książeczkę. ( ... ) 

A więc: nie treść, nie idea -lecz f o r m a stanowi 
istotę teatru twórczego, teatru żywego: Forma jest 
jedyną treścią widowiska teatralnego. Tylko przez 
formę uzewnętrznia się treść sztuki. Uwypukla się
Żyje. Formuje. Lub deformuje. ( ... ) 

Stąd wniosek: f o r m a w t e a t r z e b y n a i
m n i e j n i e m a n a c e I u s t w a r z a n i e p i ę k
n a. Piękno jest rzeczą względną. Zależy od percep
cji odbiorcy. Od jego nastawienia. Przygotowania. 
Stosunku do świata. 

A forma teatralna ma na celu z e m o c j o n o w a ć 
w i d z a. Zasugestionować go. Zmusić do przyjęcia 
stworzonej przez teatr realności. Wszystko jedno -
czy będzie to realność „życiowa" czy inna. („.) 

F o r m a t e a t r a I n a m u s i b y ć a g r e s y w n a. 
A zemocjonowizowanie widza i narzucenie mu w 

f o r m i e z o r g a n i z o w a n e j wizji teatralnej -
która winna być tylko skoncentrowaniem potrzeb du
chowych tego widza - jest głównym i jedynym za
daniem twórczej formy teatralnej. 

„Życie Teatru" 50-52, 1925 r. 



ŚMIERĆ 
POD GRUSZĄ 
ANDRZEJ WYDRZYŃSKI 

O AUTORZE „ ŚMIERC I NA GRUSZY" pisał Ta-
deusz Peiper: . . . . 

Uważam Wandurskiego za jedną z na1wyb1tn1e1-
szych postaci w literaturze Polski n i epodległej . Z a
jęcie stanowiska wobec niego, jest zajęciem stano
wiska wobec splotu spraw, które wyją o odpo-
wiedź". (1) 

I wyły o odpowiedź za czasów Wandurskiego, 
Żeromskiego, Peipera i Witkacego ; niektóre z nich, 
zwłaszcza w naszym życi u ku lturalnym, wyją do dzi
siaj . A le, jak pisał kiedyś Ju lian Tuwi~ ; : ,Spr~wie~ l. i.
wemu na pustyni do gwiazd o spraw1edliwosc wyc . 

Na ogół przed woj ną „nie zajmowano stanowiska" 
wobec W andurskiego i jego twórczości . Przejrzałem 
kilkadziesiąt tomów publikacj i wydanych w dwudzie
stoleciu o „teatrze dwudziestolecia" i dramatopi sar
stwie tego okresu - w których nawet nie wspomnia
no o W andurskim. Echo tego rodzaju działalnośc i 
krytycznej i recenzenckiej jeszcze wciąż się odzywa. 
Trzeba jednak dodać, że przemi lczanie lub fałszo
wanie pewnych problemów, autorów lub ich utwo
rów, jest wyraźnym dowodem „zajęcia stanowiska" 
podobnie jak w kryminalistyce: kiedy przestępca za
ciera ślady, stanowi to również ślad popełnionego 
przestępstwa . 

Tadeusz Kud l iński, choci aż niechętnie ustosunko
wany do twórczośc i Wandurskiego, uczciwie _wy
jaśni a, że sztuka „komunizującego Wandursk1e~o 
śM I ERć NA GRUSZY była potępiona przez krytykę 
ze względów politycznych". Dodał jeszcze: „Teatr 
polityczny nie ma u nas tak znacznych pop:zedni
ków, jak teatr awangardowy. Jeden Wandursk1 upra
wiał ten gatunek przed wojną" (2). 

DWA BIEGUNY POLSKIEJ AWANGARDY 

NIE WYMIENIAM TU KILKUNASTU NAZWISK wy
bitnych reformatorów teatru z ok~esu d_wudziesto~e
ci a, nie przytaczam ich manifestow. ani postu lato:-v 
agresywnie negujących tzw. war~osc1 po':""szechnie 
uznane. Idzie mi o przeprowadzenie pewnej tezy do-
tyczącej zjawisk krańcowo odmiennych. . , . 
Właśnie Wandurski i Witkacy reprezentowali k ran

cowe nurty polskiej awangardy , jej dwa bieguny. Te 
tendencje „myśli teatralnej polskiej awangardy" t raf
nie scharakteryzował Andrzej Jarecki w „ Sztandarze 
Młodych" . Pisał: „ Witold W andurski, przedwoje.nny 
komunista, działacz KPP, li terat-społecznik , tworca 
robotniczego teatru - i Stanisław Ignacy Witki.e~ic~ , 
przerafinowany intelektualista, demon ~akop1ansk_1, 
filozof , esteta , fantasta , dziwak, katastrofista ... Pomi
jając różnice talentów, trzeba powiedz i eć , że obaj -
jako dramaturgowie - zakładali podwal iny . dz i s ~ ej
szego nowoczesnego teatru polskiego, choc kazdy 
z nich szedł zupełni e inną drogą. Co z tego zostało? 

Wandurski szedł d rogą od teatru ludowego, od 
morali tetu, bajki , szopki, tworzył nowoczesną l udową 
comedia dell arte, jednocząc tę formę ze swym ra
dykalnym programem społecznym, użytkując j ą do 
celów programu politycznego, Witkacy posługiwał 
s ię tradycyjnym schematem dramatu mieszczańskie
go, XIX-wiecznego, rozkładając tę formę od środka, 
doprowadzając ją do absurdu poprzez nietradycyjne 
treści , jakie w n ią wpisywał. W andurski tworzył po
stacie scen iczne o charakterze marionetek, kukieł 
szopkowych, masek - Witkacy two r.jył postaci barw
ne, pełne psychologicznych powi kłań , naładowane 
kompleksami erotycznymi, k lasowymi, kultu rowymi . 
Wandurski upraszcza~. Witkacy i ntelektualizował" . 
(7 VI 1966). 

Tak było . Lecz problem jest bardziej skompliko
wany. Wandurski celowo „ upraszczał" psychikę po
staci, przeciwstawiając się programowo i radykalnie 
tzw. „przybyszewszczyźnie" , modernistycznemu „ roz
bebeszeniu ' ', kultowi „ j aźni " i „ prachuci" rzekomo 
sterującej dzi ała niem jednostki oraz eschatologii poj
mowanej jako wieczna trwałość duszy odłączonej od 
c i ała (reinkarnacja, pośmi ertna nagroda w raju). W ie
dzia1', że eschatologiczne rozterki nie mogą decydo
wać o działan i u człowieka, ani o jego poglądach po
litycznych. I że nie ma raju ani na ziemi ani w niebie. 



Pisał Zbig niew Żabicki: 
„ Konsekwencją tych dwóch negacji - antymoder

nistycznej i antymieszczańskiej - była z kolei reduk
cja indywidum do CZŁOWIEKA ZBIOROWEGO, wi~~ 
żąca się oczywiście równ i eż ze stawką na masowo~c 
widowni. Konsekwencją ostateczną o kazało się 
wreszcie - już pod wpływem teori i Pro letkultu, 
a potem LEF-u - zł u d ze n i e, iż ag itacyjność jest 
sama przez się wartością artystyczną" (3) . 

URODZONY W GRANICY 

SŁOWNIK WSPóŁCZESNYCH PISARZY POL
SK,ICH", Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, 
G. Lasota we wstępie do „ Wierszy i dramatów" Wan
durskiego, podobnie jak inne źródła , mylnie podają, 
że Wandurski urodz ił się w Łodzi (1891 ) . Dopiero 
Helena Karwacka , w niezwykle wnikliwej i rzetelnej 
monografii o Wandurskim, stanowiącej zarazem zna
komite dzieło o literaturze, „awangardyźmie" i tea
trze lat międ zywojennych (zwłaszcza w Łodz i ) , usta
liła że autor ŚMIERCI NA GRUSZY urodził się w 
Gr~nicy, precyzując dokład n ie : 8 kwietnia 1891 roku . 

„Słownik Geograficzny" wydany przed wojną przez 
Trzaskę , Everta i Michalskiego podaje, że Granica 
„ jest osadą na gruntach wsi Maczki" l eżącej w po
wiecie będzińskim, województwo Kie leckie , nad rze
ką Biała Przemsza (s . 41 O, tom I). 
Początkowo uczęszcza do gimnazjum w Łodzi. 

Usunięty stamtąd za udział w protestacyjnych akcjach 
przeciw carskiej rusyfikacji , przenosi się do Piotr
kowa, tu zdaje maturę . Następny etap - wyjazd do 
Moskwy (1913) na studia prawnicze ,których nie 
ukoń czył . Już wtedy był opęta ny teatrem: pragnie go 
wyzwolić - ta idea fascynuje go coraz bardziej w 
następ nych latach - „ z za pleśniałych piwnic literac
kości i psycholog icznego naturalizmu" . Chyba dl ate
go, choc i aż był ideowym przeciwnikiem Witkacego, 
pisał (1921) , że jego dramaty „wpływają dopingująco 
na nasz zgnuśniały światek teatralny". 

W okresie studiów na wydziale prawa Uniwersy
tetu Moskiewskiego był jednym z najaktywnie jszych 
członków studenckiego studia teatralnego. Podziwiał 
dokonania Wachtangowa, Tairowa i zwłaszcza Wsie
wołod a Meyerholda . 

Od 1919 roku Wandurski był w Charkowie wykła
dowcą w Wolnej Wszechnicy Sztuki , i kierował tea
tr~l~ym zespołem amatorskim w ośrodku „Rajzdra
w1e do 1921 roku. W tym czasie przeżywa przykry 
incydent natury politycznej, wynikły z fałszywego 
oskarżenia . · 

Wraca więc do Polski. Szybko mija rozdrażn ienie 
! gorycz spowodowana wyrządzoną mu krzywdą -
1 W andurski „ rychło włącza się znowu w orbitę ruchu 
komunistycznego". W tymże roku debiutuje przekła
dami utworów Majakowskiego. Tłumaczy również 
Błoka, Gogola i Aleksieja Gastiewa (który nazwał 
ruch rosyjskich futurystów i rewolucjonistów „osta
teczną _konsekwencją starej sztuki burżuazyjnej") , 
o ra~ m. in . utwory Yvana Golla , o którym w „Wiado
mosciach Literackich" opublikował obszerny arty
kuł (3). 
Zamieszkał w Łodzi , gdzie -początkowo lektor 

Teatru Miejskiego - w 1923 r. rozpoczął stałą współ
p~acę z . t:atrem Scena Robotnicza , jako współorga
nizator 1 inscenizator. Po dwóch latach został kie
r?wnikiem tej sceny, korzystając z poparcia Anto
niny . Sokolicz i Jana Hempla, który p i sał w owym 
czasie: „szaro, nudno, bezmyślnie w literaturze pol
skiej i w teatrze". Dzisiaj jest też nudno w wielu tea
trach, ale nie szaro„. Jednak coś się w nich dzie
je. Co? 

Wystawiał tam nie tylko własne sztuki ale rów
nież insc~nizował utwory polskich poetów 'rewolucyj
nych ; rezyserował m. in. „Wybuch" Yvana Golla 
1 „Bur_zyc ieli maszyn" Ernesta Tollera , sztuki Maja
kow~k1ego , Georga Kaisera i unamisty Romainsa . 
Własnie na tej scenie odbyła się w 1923 roku pra
premiera ŚMIERCI NA GRUSZY, a nie w 1925 roku 
w Krakowie._ jak pisał S. Marczak-Oborski (6), 
a przed . nim 1 ~""'.łaszcza po nim prawie wszyscy re
cenzenci omawiający kolejne premiery tej sztuki. 

ŻYCIORYSU CIĄG DALSZY I TRAGICZNY 

W 1926 ROKU WANDURSKI współredagował 
dziennik „ ~epu~lika", a od 1928 roku, po śmierc i 
M. Szczuki ,. objął redakcję miesięcznika lewicowej 
awan_9ard~ l_1te~a~ko-_art~stycznej i postępowej inteli 
gen~jl _„ Dzw1gn1a , zl1kw1dowanego w lipcu 1928 roku . 
Wł~snie wtedy, w związku z akcją przedwyborczą do 
S_ejm~ , aresztowano go jako pełnomocnika unieważ
n1on~j przez władze listy posłów Bloku Jedności Ro
botniczo-Chłopskiej i osadzono w łódzkim więzieniu. 



Przeciw aresztowaniu poety wystosowali list pro
testacyjny tacy pisarze, jak np. J arosław Iwaszkie
wicz, Tadeusz Boy-Żeleński , Maria Dąbrowska , Julian 
Tuwim, Karol Irzykowski i Jan Lechoń . W wyniku tej 
interwencji Wandurski , zwolniony w jesieni za kaucją 
z aresztu śledczego, tuż przed wyznaczonym termi
nem procesu ucieka z Polski. J uż w ki lka tygodni 
później rozpoczyna w Niemczech działalność wśród 
emigracji robotniczej, organizując (znowu teatr!) -
„Zespół Polskiej Sceny Robotniczej w Berlinie" ... 

Z Berlina wyjeżdża ponownie do Związku Radziec
kiego. Swoją działalność artystyczno-ideową - nigdy 
nie rozdzielał tych pojęć - rozpoczyna jako reżyser 
i kierownik teatru kijowskiej Polonii (1929-1931 ). 
Głosi tezę , że polska kultura proletariacka nie może 
powstawać wył ą cz n i e na gruncie radzieckich do
świadczeń , nie uwzględniając rzeczywi stośc i i trady
cj i walki robotn iczej w Polsce. Postanawia wysta
wiać , inscenizować i reżyserować nie tylko współ
czesne sztuki rewolucyjne , ale również polską kl a
sykę . W zespole wprowadza surową dyscypl i nę 
i śc i śle przestrzegany regu lamin pracy, również sys
tematyczne szkolenie. 

Program W andurskiego, repertu ar, realizacje sce
niczne - obok podziwu i szacunku publ iczności bu
dzą również sprzec iw. Jego przeciwnicy mają jednak 
większy wpływ „ prestiżowy" i „ oficjalny" n iż publicz
ność, a ich opi nia szeptana i publikowana w prasie , 
wywiera decydujący wpływ na stosunek zdezorien- . 
towanych władz do twórcy i jego dzieła. Zaczyna się 
proces - rzecz znana równie dobrze dzisiaj - w 
którego wyniku opinia o twórcy i jego dziele znaczy 
o wiele więcej niż samo dzieło , niż człowiek , który 
je stworzył . 

Mylnie podają Marian Stępień i Krystyna Sieroc
ka (7), że Wandurski wystawił w Kijowie „Sen 
Srebrny Salomei" Słowackiego . Nie wystawi ł. Do
gmatycy i ignoranci stwierdzi li na jednej z prób ge
neralnych „Snu" , że Wandurski „przenosi czystość 
języka polskiego nad klasową proletariacką treść 
sztuki ... " . Zarzucano też Wandurskiemu, że reprezen
tuje „ odchylenie nacjonaloportunistyczne" - zarzut 
absurdalny w stosunku do rewolucjonisty, który kilka 
lat wcześniej własnym c i ałem osłaniał trumnę ze 
zwłokami starego proletariatczyka T. Rychli ńskiego , 
k iedy upadła na bruk w czasie sza rży policj i n::i kon
dukt pogrzebowy. A takuje go też zawzięcie jakiś 
H. Politura (Radziejowski), o którym już nikt nie pa
mięta ... 

• 
Wandurski broni się, walczy nadal o teatr rewolu

cyjny, o sprawdzenie swych teorii w praktyce sce
nicznej. Jednak daremnie. Musi się poddać terorrowi 
głupoty i wstecznictwa antyrewolucyjnego. Tak więc , 
mimo żenującej samokrytyki (1931), w której uznał 
swoje poglądy za błędne , szkodliwe i „i dące na rękę 
naszym wrogom klasowym" - przegrał równ ież 
szansę stworzenia rewolucyjnego teatru w Kijowie, 
podobnie jak przegrał ją w Łodzi i w Charkowie. 

Zaszczuty przez ignorantów i „ lewackich" nacz
dyrdupsów wykpionych o kilka lat wcześniej (1929) 
w „Łaźni " i „Pluskwie" przez Majakowskiego -
Wandurski , zwolniony ze stanowiska k ierownika stu
dia „ Polprat" , przenosi się do Moskwy. 

Nie zważając na wyrządzoną mu krzywdę i zawsze 
wierny swym poglądom - postanawia nadal wa lczyć 
o teatr prawdziwie socjalistyczny. Dzi ała w Między
narodowym Związku Teatrów Robotniczych. Współ
pracuje z najwybitniejszymi twórcami radzieckiego 
teatru, również z Meyerholdem (1874-1940) i Pisca
torem (1893-1966). Koryguje i rozwija własne po
glądy na teatr. 

Wystawia w Moskwie (1932) czteroaktową sztukę 
o ~a~ce polskiej klasy robotniczej pt. „ Raban" , wy
daje Ją w 1933 roku. W tymże roku zostaje areszto
wany na podstawie fałszywego oskarżenia . Zmarł 
w więzieniu, prawdopodobnie w 1937 roku. 

W 1956 r. Wojskowe Kolegium Sądu Najwyższego 
ZSRR zrehabilitowało w pełni Witolda Wandurskie
go, uznając wysunięte przeciw niemu zarzuty za bez
podstawne i prowokacyjnie oszczercze. 

TWóRCZOść WANDURSKIEGO 

WITOLD WANDURSKI - poeta, dramatopisarz, 
tłumacz , teoretyk teatru , inscenizator i reżyser, row
niez scenograf (8), działacz polityczny i kulturalno
-~światowy, publ_icysta i redaktor - był współtwórcą 
pierwszego manifestu poezji rewolucyjno-proletariac
kiej „ TRZY SALWY", wydanego wraz z W . Broniew
skim i ~ - R. Standem jako „ Biuletyn poetycki" (1925, 
następnie 1956), nazwane w recenzji Z . Polsakowicza 
„tr~ema salwami przeciw przeszłości" (1957), a przed 
WOJ_n_ą , w recenzji J. Zahradnika w sposób przekornie 
złosliwy „Satyrą na komunizm" („ Słowo Polskie" , 
1925). Ale z przekorą , złośliwością , przem i lcżeniem 
i !ałszowaniem jego dorobku i postawy Wandurski 
miał do czynienia przez całe życie , aż do dnia tra
gicznej śmierci. Zresztą nie tylko on. 



W 1926 roku wydał w Krakowie tom wierszy „Sa
dze i złoto" , o których pisał Peiper, że zawierają 
„ pew ne odrębności , które wyróżniają je jaskrawo 
spoś ród nudnych banalii hasających obecnie w pol
skiej produkcji poetyckiej" (1926). Stwierdził też: 
„ W andurski mógłby dać naszej poezj i nową satyrę. 

Da?" . 
Dał . W andurski dał ją przede wszystkim w swoich 

dramatach . Debiutował w teatrze (1923) „Giełdą 
światową" , wystawioną na łódzkiej Scenie Robotni
czej, i w tym samym roku wydaną pod tytułem „Gieł
da Wszechświatowa" . Równocześnie wystawił w tym 
teatrze swój najwybitniejszy utwór - śMIERć NA 
GRUSZY (zdjęty przez cenzurę) . Wystawiona w dwa 
~a ta p~źn_iej w Krakowie (Teatr Słowackiego , 1925) 
1 po p1ęc1u przedstawien iach również skonfiskowana 
przez cenzurę, stała się najbardziej skandalicznym 
wydarzeniem teatralno-politycznym owych lat. W rok 
późn i ej, w przekładz i e na język czeski , wystawił ja 
teat r w Brnie. · 

W 1926 r. powstaje „Gra o Herodzie - Mięsopust 
proletariacki " , a w 1929 sztuka „ W hotelu IMPERIA
LIZM - Plakat sceniczny" (Moskwa) ; w 1933 sztuka 
w czterech aktach „ Raban", opublikowana później 
dla amatorskich zespołów robotniczych pt. „Wbrew -
5 epizodów walki rewolucyjnej w Polsce" w języku 
polskim i rosyjskim (Moskwa, 1933). W tymże roku 
Wa~durski napisał „melodramat w 4 aktach" pt. 
„ Wiara, Nadzieja i Miłość" oraz złożył do druku za
powi edzi~ną„ n~ okładce sztuki „ Wbrew" - komedię 
„ Trampolina 1 dramat historyczny „Marcin Kas
przak" . 

śMIERć NA GRUSZY 

ś~IERć NA GRUSZY wywołała po krakowskiej 
premierze gwałtowne polemiki i tzw. „powszechne 
oburzenie". Oto kilka tytułów ówczesnych recenzji : 
„ S~nsacyjna premiera Teatru im. Słowackiego' ', „Pa
ral1z ~oralny, ~zy zbękarcenie ducha", „ Zmarnowany 
sezon , „ Burzliwy repertuar teatru krakowskiego" ... 
~~ l~dowa k~echda , czarująca ale i groźna, miała 

swoi p1erwo~~or - według ustaleń faktograficznych 
H. ~arwac~ieJ - w „Krótkiej opowieści Jordana 
z Gniezna SMI ERć NA DRZEWIE, zapisanej w Wiśle 
z roku 1895" . 
Postępowe, pacyfistyczne tendencje tej sztuki-za

baw~, _denuncjowal i przed politycznymi władzami re
ak~yi nie nastawieni pismacy, „ Studenci-czarnoseciń
cy . - ~ak słusznie nazwał ich Bruno Jasieński - wy
gw izdali sztukę, a poetę obrzucil i zg niłymi jajami ... 

Wandurski pragnął w tym utworze wyzwolić umysły 
i uczucia swoich współczesnych z kompleksów 
ujarzmionego psych icznie przez zabory społeczeń
stwa, z zaklętego kręgu problematyki martyrolo-
gicznej . 

Po pierwszym powojennym przedstawieniu śMIER
CI NA GRUSZY (amatorski teatr robotn iczy tkaczy 
z Bielawy) i pierwszej premierze w teatrze drama
tycznym w Nowej Hucie oraz następnej w teatrze im. 
Jaracza w Olsztynie (reż. T. żuchniewskiego) - Ro
man Szydłowski stwierdz ił w „ Trybunie Ludu": 

„ Ta ostatnia wersja ŚMIERCI NA GRUSZY, którą 
zrealizował w teatrze Ateneum Józef Szajna, jest jak 
dotąd, jej najlepszym przedstawieniem. Szajna ulep
szy? tu w porównaniu ze swą pracą w Nowej Hucie 
zarówno opracowanie tekstu, jak i całą koncepcję 
inscen izacyjną, oraz jej realizację ... Nie jest więc to 
powtórzenie przedstawienia, lecz nowo przepraco
wana wersja sztuki Wandurskiego. Najważniejsze 
zaś, że dociera w tym przedstawieniu do widzów 
myśl poety .. . Pełno tu świetnych pomysłów plastycz
nych, które zapewne zap i sać należy nie tylko na kon
to bardzo dobrego scenografa przedstawienia, jakim 
jest Daniel M róz, lecz także na konto inspiracji re
żysera .. . Przedstawieniem ŚM I ERC I NA GRUSZY w 
Teatrze Ateneum Polska Ludowa spłaciła wreszcie 
dług zaciągnięty wobec rewolucyjnego poety. Na
reszcie stało się zadość sprawiedliwości i utwór 
Wandurskiego znalazł wyraz sceniczny godny jego 
wartości ideowej i artystycznej" . (7 VI 1966). 

KONTYNUACJA NURTU REWOLUCYJNEGO 

WANDURSKI , WALCZĄC W SZEREGACH CZER
WONEJ ARMII, gdzie również ten teatralny maniak 
organizował zesp~ły aktorskie z polecenia Narkom
prosu „ był bezpo~rednim świadkiem ówczesnych wy
darzen rewolucyjnych - podobnie jak Stanisław 
lg~acy v;.'i~kiewicz , of icer carskiego pułku gwardii, 
ktory wroc1ł do Polski w 1918 roku. 

. Lecz. _Wandurski wrócił (1921) z innym przekona
n~e~ .niz Witkacy: rewolucja proletariacka musi zwy
c1ęzyc , a przyszła Polska będzie socjalistyczna. W it
kacy w to nie wierzył, w ogóle nie wierzył w rewolu
CJę. Popełnił samobójstwo 18 IX 1939 roku w Jezio
ra~h_. W tym niezwyczajnym sporze o Polskę przysz
łosc1 - wygrał Wandurski . Natomiast - cóż za fa
s~y_nujący . p_ara~oks! - na scenach polskich zwy
~1ęza d~1s 1 aJ Witkacy i. triumfują jego spadkobiercy 
1 ep1gon1. Dlaczego? Nie tu miejsce, by na to szcze
rze odpowiedzieć . 



Józef Szajna stanowi chyba wyjątek , nie poddając 
się obowiązującej i szanowanej modzie. Twocząc 
własną koncepcję teatru narracji plastycznej (REPLI
KA, DANTE) - stale sięgał w swoich scenograficz
no-reżyserskich poszukiwaniach i doświadczeniach 
do wspomnianych już obu nurtów polskiej awangar
dy. Kilkakrotnie opracowywa? scenografię i reżysero
wał sztuki Witkiewicza, napisał też własny scenariusz 
oparty na motywach jego pięciu sztuk (WITKACY, 
Teatr Studio , 1972). Ale wielokrotnie sięga{ także do 
tradycji plebejskich i rewolucyjnych naszej i obcej 
(np. Majakowski) awangardy. śMIERć NA GRUSZY 
reżyserował po raz pierwszy w Teatrze Ludowym 
(Nowa Huta, 1964), później w Teatrze Ateneu m 
(Warszawa , 1966), w Teatrze Współczesnym (Wroc
ław , 1969), w Teatrze śląskim (Katowice, 1970). 

Trudno osądzić , która z tych realizacji sztuki Wan
durskiego była ,.lepsza". Każda z nich była i n n a, 
wzbogacona o nowe pomysły i rezygnująca z po
przednich . Po wielu nowych doświadczeniach reży
serskich i scenograficznych nie tylko w Polsce, ale 
już w skali międzynarodowej - Szajna postanowi ł 
jeszcze raz wrócić do Wandurskiego i odnaleźć w 
śMIERCI NA GRUSZY, jako współautor adaptacji , 
reżyser i scenogrG1f- znaczenie bardziej LJ>.fl iwersaln e 
niż w poprzednich realizacjach . 

Minęło 55 lat od powstania ŚMIERCI NA GRUSZY. 
Szajna wie , że tej sztuki nie można już dzisiaj tak 
wystawić, jakby w ciągu ostatniego półwiecza nic 
się nie zdarzyło . Zdarzyło się wiele, bardzo wiele , 
może nazbyt wiele . Dlatego tej nowej interpretacji 
sztuki Wandurskiego dałbym tytuł, zgodnie z zamie
rzeniem Józefa Szajny - ś M I E R ć PO D G R U
S Z Ą . Bo baśń o strajkującej śmierci istnieje tylko 
w plebejskiej legendzie. Wciąż jest i wciąż krąży 
wśród nas i wokół nas ta nieunikniona śmierć. 

KIEDY śMIERć SCHODZI Z GRUSZY ... 

RZECZ ZNAMIENNA, ż:E NOWA PREMI ERA 
SZTUKI WANDURSKIEGO odbywa się w 60 rocz
nicę odzyskania niepodległości, w 35 rocznicę po
wstania PRL, i zarazem w 60 rocznicę powstania 
KPP, do której Wandurski należał. Niestety, Witold 
Wandurski nie będzie wraz z nami obchodzić tych 
rocznic . W dniu jego zgonu śmierć nie strajkowała , 
nie siedziała na gruszy. Stała pod grl.16zą. 

ANDRZEJ WYDRZYŃSKI 
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żRóDŁA I PRZYPISY 

Prócz licznych publikacji w pi~moch codziennych i tygodnikach, 
do wożniEjszych wśród tzw. druków zwartych należą: 

Wito ld Wandurski: „Wiersze i dramaty". Wybór i wstęp G. La
soty. W-wa, 1958; PIW, s. 374, porti·et. 
Witold Filler: „Na lewym torze, Teatr Witolda Wondurskiego" . 
W -wa, PIW, 1967. 
Krystyna SiErocka: „Polonia radziecka 1917-1939. Z działalności 
kulturalnej i literackiej". Warszawa, 1966. 
r~E!e. na Karwacka: „Wi lold Wandurski". Łódż, Wyd:iwnictwo 
Łćdzkie , 1S'E3, s. 403. 
„s:ownik współczesnyc ;1 pisarzy po!skic'l". Warszawa , PWN , 
1964- ; tcm !!' . 
Zbigr.iew Żabick i : „Wa::d Ltrs:<i - · Cz!owiek wielk iej reformy" , 
„Dialcg ', nr 7 - 156?. 
(1) Tade!.lsz Peipe.r „Wi told .Wandurski"' - · „S ; dzc i z~olo". 
„Zw ; o~nico" [X-X, 1926 . 
(2) Tcdeu~z K ud : iński: „Daw ne i nowe przy::iadki teotroła". Kra-
1< 6w, W yda wnictwo Li terackie, 1975, s. 432. 
(3) Z l: igniew Żcbi-::ki - c p. cit. 
(<'. ) Krystyno Sierocka - op. ci t. 
(5) Wii o:d Wondurski: „Pce!a bEz ojczyzny, Iwon Goll", „Wi :J 
domcśc i Li terackie" 1924, nr 37. 
(6) „MJ śl teatralno polski ej awangardy 1919-1939", antologio. 
Wybó ;- i wstęp Stanisław Marczak-Oborski. W arszaw:J. , WAiF, 
1973; s. 22. 
(7) K rysiyna Sie rccka - op. cit. s. 142. 
Marian Stępień: „Zagadnienia literackie w publicystyce Polonij 
radzieckiej 1918-1939". Wrocław, 1968, s. 26. 
(8) Projekty scenograficzne Wandu rskiego do SMl !E RCI NA GRU
SZY zn c jd ują się w archiwum Teatu im. J. Slowackiego w Kra
kowie (1925). 

„Pracujemy dla przyszłości z peł
nym poczuc iem, że ona do nas na
leży, że kiedyś w warunkach pełnej 
swobody bez porównania szerzej 
i skuteczniej pracę naszą prowadzić 
będziemy". 

WITOLD WANDURSKI 



galeria studio 
WYSTAWY, imprezy i pokazy f ilmowe Galerii zmie

rzają do ukazywania sytuacji z zakresu kultury, które 
zaprzeczają dotychczasowym konwencjom i nawy
kom. Galerię szczególnie interesują postawy z krań
ca sztuki , gdyż tam właśnie następuje jej znaczące 
i jakośc i owe formułowanie. 

Postawy takie, kształtujące się w ustawicznej wal
ce i dialogu z niewiadomą , najbardziej zobowiązane 
są do zdecydowanego i konkretnego fo rmułowan i a 
swej struktury artystycznej, do ciągłego uświada
miania sobie determinatów cyw ilizacyjnych i świato
poglądowych. 

Tak zakreślone ·pole wypełniane jest w ·sposób 
oczywisty niez liczoną mnogości ą mutacj i i powie leń 
formalnych, mających już tylko znaczenie i l ościowe , 
i nteresujące jedynie statystyków. 

Galeria dąży do prezentowania wybranych zjawisk 
w sposób możliwie obszerny, próbując określi ć syg
nalizowany problem poprzez praktykę różnorodnych 
form aktywności człowieka. Tak kompleksowemu uję
ciu tematu służą szczególnie imprezy w ramach „ Wol
nych sobót" , posiadające szeroki krąg odbiorców 
z różnych środowisk. 
Uważamy, iż ciągłe , twórcze zakłóca nie „kulturo

wego zadowolenia" jest jednym z najskuteczniejszych 
sposobów rozwoju świadomości. 

ZDZISŁAW SOSNOWSKI 

Z wystawy-pokazu „INNE MEDIA" wrzesień 1978 r. 

JÓZEF SZAJNA - collage 1963, ze zbiorów Galerii StuC:io. 

Galeria posiada równ ież zbiory sztuki współczes
nej. Stanowią one stałą i ciągle poszerzaną kolekcję 
dzieł artystów, którzy tworzą aktualne wartośc i kul
tury. Zbiory powstają w oparciu o fundusz Min;ster
stwa Kultury i Sztuki oraz Urzędu M. St. Warszawy. 
Stanowiąc Muzeum Sztuki Współczesnej w Warsza
wie, kolekcja ta prezentuje k ierunki poszukiwań pol
skiego ruchu artystycznego. 

Z wystawy „ELEMENTY RYSUNKU" - październ ik 1978 r. 



YVAN GOLL 
MATUZALEM 
CZYLI WIECZNY MIESZCZANIN 
przekład - BARBARA L. SUROWSKA 
reżyseria i scenografia - ANDRZEJ MARKOWICZ 
muzyka -· ANDRZEJ GŁOWIŃSKI 
ruch sceniczny - JERZY GRACZYK 

MATUZALEM. Od lewej: KRYSTYNA KOŁODZIEJCZYK (pani 
Bzuniowa), JACEK JAROSZ (pan Bzunio), OLGA BIELSKA (Ama
lia), BOGUSŁAW STOKOWSKI (pan Kiszkiewicz), JOLANTA HA
NISZ (pani Kiszkiewiczowa). 

ANDRZEJ MARKOWICZ malarz i grafik debiutował jako reży
ser rok temu, wystawiając w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej 
„Cyubala Wahazara" - w·tkacego. Wcześn'ej pracował w tea
trze jako scenograf, projektując oprawę plastyczna do wielu 
spektakli w różnych ·teatrach wielu miast Polski. • 

W jego reżyserii i scencgratri przygotowany został w warszaw
skim Teatrze Studio „Matuzalem czyli Wieczny Mieszczanin" -
Yvana Golla. Już sama sztuka, będąca surrealistycznym pasz
kwilem na drcbnom'eszczańską mentalność, zdaje s'ę być waż
nym głosem o sprawach ludzkkh. Napisana w 1919 roku trak
tuje o niebezpieczeństwie pewnego sposobu myślenia, który 
moz: przytrafić się ludziom w każdej formacji społecznej. 
a kt?ry to ~p::·sób zdolny jest miszczyć każdą zdrową ideę, każ
de sm1ałe 1 szerokie „rozpostarcie skrzydet". 

W _zrealizowanym przez Markow·cza spektaklu, ten paszkw'
lanck1, moony ton został rozpisany na wiele głosów i odpowied
nio zaaranzowany. Powstało dz,ieło polifoniczne, dające wraże-

nie pewnego nasycenia formy .: treśc ' , świadczące o bogatej 
wyobraźni twórcy. Myślenie obrazem, sprzężenie każdego ele
mentu scenografii z aktorskim działaniem, z muzyką, nastrojem 
i rytmem przedstawienia dało efekt przez twórcę zamierzany, 
a mianowicie zrealizowaną zasadę teatru scalonego, będącego 
połączen 'em wszystk"ch teatralnych elementów. W spektaklu 
Markowicza każdy aktor, rekwizyt czy sytuacja sceniczna mają 
swoje miejsce, wszystko porusza się w myśl nadrzędnego zato
żenia i zdąża do określonego celu. Ilość sprzęfonych elementów 
przeradza się w jakość, buduje klimat i nastrój przedstawienia, 
wyostrza niesiony przezeń problem. „Matuzalem czyli Wieczny 
Mieszczanin" zreai:zowony zo·stoł konsekwentn'e ·i tak drapież
nie, że wyobrażnia widza zdaje się być pochłoniętą bez reszty. 
Emocji towarzyszy refleksja, w agresji formy tkwi przysłowiowa 
szpila, która kluje każdy s·iedzący na widowni za<lek. 

BARBARA ROSKOSZ 
(„Tygodnik Demokratyczny", 27 VIII 78) 

PRZYPOMNIENIE TWÓRCZOSCI jednego z ciekawszych pisa
rzy n'emieckich pierwszej połowy XX wieku, YVANA GOLLA 
(w przekładzie Barbary L. Surowskiej) jest zastugą Teatru Stu
dio. ( ... ) 

Najlepiej wywiązat się ze swej roli ZYGMUNT MACIEJEWSKI 
jako Matuzalem. Udało mu się stworzyć mimo wszystko żywą 
pcstać, o wyraźnych cechach osobistych .i pełnej wymowie spo
łecznej. Ponadto warto wymienić OLGĘ BIELSKĄ (Amelio), STA
NISŁAWA MICHALIKA (Fel iks), EWĘ POKAS (Ida), WIESŁAWA 
NOWOSIELSKIEGO (Matuzalem li), HELENĘ NOROWICZ (Ciocia 
Emcia) , BOGUSŁAWA STOKOWSKIEGO (Niedźwiedź), KRYSTYNĘ 
KOŁODZIEJCZYK, JOLANTĘ HANISZ, EWĘ SZYKULSKĄ, W1E
SŁAWĘ NIEMYSKĄ, KRYSTYNĘ CHMl"ELEWSKĄ i JACKA JA
ROSZA. 

ROMAN SZYDŁOWSKI 
(;,Trybuna Ludu", 16 V 1978) 

MATUZALEM. EWA SZYKULSKA (Weronika), ZYGMUNT MACIE
JEWSKI (Matuzalem). 



REPLIKA 
JÓZEF SZAJNA 

„KOMMUNIST", teoretyczny i polityczny organ Centro!nego 
Kc mitetu KPZR (Moskwo, nr 17, 1977) zamieścił obszerny artykuł 
(s. 11 9-128) wybitnego reżysera i teatrologa W. Komissorżew
skiego, k 'óry po obejrzeniu przedstawień Teatru Narodów w Pa
ryżu pisał również o Teatrze Studio i REPLICE Józefa Szajny. 

„J eśli ·idz'e o Józefo Szajnę, to ten były więzień Oświęcimia 
już cd dawno zasłynął dzięki sile swoich antyfaszystowskich 
kcmpozycji. Wyslęl!lują w nich żywe i martwe ofiary terroru 
oraz ludzie walczący przeciw nazizmowi, występują aktorzy roz
dający publiczności garść ziemi z obozów zagłady , i zjawiają 
się tom złowrogie fantomy wojny, jak w REPLICE - wystawio
nej w teatrze d'Orsay w Pory~u - gdzie dziecięcy bąk w swoim 
niepckojącym wirowaniu staje się symbolem kuli ziemskiej, któ
rej losy uzależnione są od rozumu człow·eko, od ludzkich serc 

rąk . 

W . KOMISSARZEWSKIJ 

MAJAKOWSKI 
scenariusz, reżyserio , scenografio - JOZEF SZAJNA 
muzyka - ZYGM UNT KONIECZNY 

PRZEDSTAWIENIE SZAJNY opowiada o zwycięstwie i klęsce 
MojokQwskiego„. Szajno rozgrywa to w forti ssimo, w p lakatowej 
skrótowości aktorskich sylwetek jakby przekomponowanych ze 
starych plakatów radzieckich ... Główną siłą i a trakcją przedsto
wien:a jest jego k s ztałt plastyczny... Ton plastyk.i współbrzmi 
z gniewnym słowem poety, uskrzyd la ją też nastrojowo muzyko 
Zygmunta Koniecznego. Zespół aktorski, jak to zwykle u Szajny 
bywa, procuje bardzo ofiarnie. 

WITOLD FILLER 
(„Express Wieczorny", 8111 1978) 

M A J A K O W S K I. Sceno zbiorowa. 



FRAN<;OIS RABELAIS 

GARGANTUA I PANTAGRUEL 
przektad - TADEUSZ BOY-ŻELE:\(5KI 
cdap:acja i reżyseria - IRENA JUN 
scenografio i akcje plastyczne - JERZY KALINA 
nuzyka - K1'ZYSZ1 OF KNIT!EL 

RABELA'S W „STL'D:O" ... jest to widowisko tak świe;nie i pięk
r ie sk:nstru-:iwone p;zez: J. Kalinę : M. Malis:ewską, że ty lkJ dla 
tyc:1 „ -:bra:ów" warto p: fa ~ ygować się do Tea;ru Studio ... Przed
stawienie rna ·.., iele walorów s:e:ii:znych, znakorni :ą wpr~st sce
n'.grafię i kilk::i wybitny:h kreacji aktorskich. Wid zimy na sce
r.ie ple;adę zncir-:y~h ak ,C'rck i ak:o;ów: JOLANTĘ HAl\.,SZ, WIE
SŁAWĘ NIE!v1YSKĄ, OLGĘ BIELSKĄ, E!JGEN'. U3ZA KAV1;NSKIE
CO, CZ~SLAWA ~10CACK '. EGO, WIESŁAWA DRZEWiCZA. 

ANDRZEJ MA~KIEWICZ 

(„Nasza Trybuna", 30 X 1977) 

CA<GM~TlJA I PA~TAGRUEL. Od lewej : BOGUSŁAW STOKOW
S:,I (rie;r Trippa), WIESŁAW DRZEWICZ (Panurg). 

JóZEF SZAJ NA 

CERVANTES 
scerwriusz, reżyseria i scencgrafia - JÓZEF SZAJNA 

CERVANTES. Scena zb"orowa. Bez masek od lewej: JOZEF 
WIECZOREK (Giermek), !RENA JUN (Dama serca). 

OBRAZY SĄ CHWILAMI PORYWAJĄCE. I to jest największa 
wartość tej nowej pracy Szajny. Mają siłę wielkiej metafory 
i piękn-o urzekającej kompozycji plastycznej. poczynając od pło
nących książek, zza których wyziera ponury cień świętej Inkwi
zycji, poprzez sieć, jaka oplątuje Cervantesa i jego bohatera 
w jednej osobie, z której Rycerz usiłuje daremnie się wyplątać, 

pcprzez wspaniałą scenę obracających się skrzydeł wiatraka, któ·· 
rych czepiają się ludzie, to unoszeni w górę przez koło historii, 
to znów zrzucani na dno życ ia - aż po scenę z wyspy szczę5-
cia, z jej urokami i pułapkami . Za obrazami fdzie myśl. Jest to 
o.powieść o człowieku na drodze, o wielk;ej drodze życia, na 
której znalazł się pisarz usiłujący samotnie walczyć ze ziem 
świata. 

ROMAN SZYDŁOWSKI 
(..Trybuna Ludu", 2811977) 



DANTE 
na motywach „BOSKIEJ KOMEDII" 

scenariusz, reżyseria, scenografia - JOZEF SZAJNA 
muzyka - KRZYSZTOF PENDERECKI 

ELEKTRYZUJĄCA INTUICJA SCENICZNA SZAJNY ujawnia się 
w tworzeniu form , świa1eł i nowego świata ne<:zy, w propono
woniu jednoflego materiału, il'worzqcego nie tylko nową gęstość 
rzeczywistości , ole i nową symbolikę nie spotykaną u nikogo 
innego w świecie. 

OOOARDO BERTANI 
(..Avvenire" , 23 IV 1974) 

DANTE. Scena zbiorowa. 

Inspicjent: URSZULA l<ACPRZAK . 

Suf~r: WIESŁAW WILK 

Kierownik pracown·i scenograficznej: PIOTR DYGA 

Kierownik techniczny: ALFRED MEKER 

K;erown ik oświetlenia: ANDRZEJ BOCHENEK 

Ki erownik sceny : ZBIGNIEW ZAJĄC 

Akustycy: ROMAN PUCHALSKI, ANDRZEJ SREBRZYNSKI 

Kierownik modelarn i: PIOTR AUERBACH 

Kierownicy praco wni krawieckich: 

MARIANNA RUTKOWSKA, STANISŁAW KRUPA 

Kierownik pracowni malarski ej: JAN SZAWLINSKI 

Kierownik praco wni perukarskiej: HALINA CIESLAK 

Kierown;k organizacji widowni: ELZBIETA GOŁĄBEK 

Kierownik widown i : KAZIMIERA ZAWIDZKA 

Kierownik administracji : RYSZARD MALINOWSKI 

Kierownik organi zacji pracy artystycz,n ej: 

MAŁGORZATA BONIKOWSKA 

Wydawca: TEATR STUDIO, PKiN, WARSZAWA 

Fotografie: ST. DUKIEWICZ, J. MANKOWSKI, S. OKOŁOWICZ, 
W. PLEWIŃSKI 

Przedsprzedaż biletów na dwa tygodnie przed przedstawien:em. 
Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje ORGANIZACJA WI
DOWNI (tel. 20-21-02) w godz. 9-15, oprócz niedz;iel i świąt. 
KASA TEATRU (tel. 20-02-11 w. 2941) czynna w poniedziałki w 
godz. 10-16, w niedziele i święta w godz. 14- 19.30, w pozo
stałe dni w godz. 10-14 · 15.30-19.30. Pr zedsprzedaż biletów 
prowadzi również: SPATiF, Al. Jerozolimskie 25, tel. 21-93-83 
w godz. 10-17.30, oraz SYRENA, ul. Krucza 16/22, tel. 25-72-01 
w godz. 10-17.30. 
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TEAT'R STU aro GALERIA 

dyrektor 
kierown ik artystyczny 
JÓZEF SZAJNA 

zastępca 

dyrektora 
' STEFAN MATUSZAK 

kierownik literacki 
ANDRZEJ WYDRZYŃSKI 

ZE ZBIORÓW 
JER<..EGO Tl. '.05/EWICZA 

WAR5ZAWA 

~GALERIA STUDIO 

WYSTAWY CZASOWE 
I ZBIORY SZTUKI WSPóŁCZESNEJ 

czynna codziennie prócz poniedziałków 
w godz. 11.30-17 .OO 

w niedziele i święta w godz. 14.00-17.30 
oraz przed każdym spektaklem 

i w czasie przerwy 


