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1867-1872
Po uko ńczeniu gimnazjum w Sztokholmie i kilk nieud nych próbach odbycia wyższych tudiów w Upsali, pr zerywanych zarobkowaniem
w char akterze nauczyciela i bezskutecznymi
usił owaniami zosta n ·a aktorem, młody Strinderg osiedla si ę osta tecznie w S ztokholmie jako
dziennikarz. Tam pisze w roku 1872 „Mistrza
Olofa", swój i>ierwszy wielki dramat historyczny , osnu ty na tł r eformacji w Szwecji, wielokrotnie później przerabiany.
3

1872-1891
W la tach 1874-1882 Strindberg pracuje jako
pomocnik bibliotekarza w Bibliotece Królewsk"ej w Sztokholmie. W 1877 roku żeni się
z ozwiedzioną aktorką Siri 'on E sen. W 1883 r.
wyjeżdża wraz z rodziną do Francji, a tamtąd
do S zw ajcarii, skąd przyjeżdża na jakiś czas do
Szw ecji w roku 1884, na prnce, w sprawie
Małżeństw. Po procesie i wyroku uwalniaj icym
go od zarzutu obrazy moralno'ci publicznej
Strin dberg znowu opuszcza Szwecję i przebyw a kolejno w Szwajc·uii, Bawarii i Danii.
Dopiero w 1889 r. wraca z rodziną do Szwecji,
gdzie w 1891 r. rozwodzi się z Siri von Essen.
L ta t e to zarazem okres intensyn nej twórczości literackiej i publicystycznej. Powstaje
wtedy m . in. powieść sztokholmsk. „Czerwony
pokój " (1879 r.), łącząca ostrą i radykalną satyrę społeczną z żywym opisem współczes
n ej i;zeczywistości, cykl nowel hi ·torycznych
„Szwedzkie losy i podania" (1882-1891), cykl
poez ji „Noce lunatyka" (1883 r.) oraz „Małżeń
stw a" (1884-1885), wspomniany wyżej cykl
opowiadań polemicznych, ostro atakujących
e mancypa cję kobiet. Opowiadania te ściągnęły
na autora proces o obrazę moralno 'ci, który
mimo wyroku uwalniającego, doprowadził go
do ostr ego kryzy u nerwowego. Dalsze wybitniej sze utwory z tego okre u t\\'Órczości to powieść „Mieszkańcy Hemso" (1887 r.) i cykl now e „ Zycie mieszkańca zkierów" (1888 r.), realistyczn e opowieści ze zkierów, niewiclkid1 skalis tych w y sepek w okolicach ztokholmu. Brak
harmonii w pożyciu małżeń kim doprowadza
S trind be rga do ostrej mizoginii. Głównym temat em późniejszych jego utworów z tego okresu życia taje się walka płci. W 1887 r. Strindberg tworzy osnuty na tym motywie dramat
obycza jowy „Ojciec", jeden z najwybitniejszych
jego utworów dramatycznych. Po osiedleniu się
w 1888 r. w Kopenhadze pisze pod wpływem
tea tru ra ncuskiego serię eksperymentalnych
jed noak tówek naturalistycznych, z których najgłośn i ejs za s tała ię „Panna Julia" (1888 r.).

psychicznego, zwanego przez jego biografów
okrc.sem inferno". \V okresie tym, spędzonym
~v Paryżu i cechującym się ostrą manią prześ ladowcZ'l Strindberg zajmuje się żywo okul~yzmem ·; a chemią oraz przechodzi ~eli.gijną
meta morfozę w kierunku sfedenborgrnmzmu.
Owoc m literackim tych czasów są napisane już
po k r yzysie utwory „Inferno" (1897 r.) i „L~
g endy" (1898 r.), opi sujące stany duchowe p~urza w formie pamiętnikarskiej. Poetycznie
ujął S trindberg ten okres swego życia ora~ swoj e prz m ian y św iatopog ąd owe w dramacie „Do
Da maszku " ( 18:ł7 -18 il 8).

89 - 1912
W r u 18 9 Strin dberg osiedla się w Sztokolmie gdzie sp~tlza resztę swego życia .
W 190~ r . zawiera po ra z trzeci związek malńs . z aktorką H arriet B o:.se, by w roku 1904
100 vu · i ę rozwie, ć . Ostatnie lata życia spęd~a
samotnie.
kTec; ten cechuje znowu ogromme
ży wa bujna i wszech stronn a twórczość lit~rac
k- . Powstają w nim najwi~ksze dramaty h1storyczn e , wśród nich „Gus taw Waza" (1899 r.)
i Er k ' IV" (l899 ·.), a także liczne dramaty
' y j owe, mu~d
· z~r n un1
· · w p o Is ce „,Taniec
obycza
. .
~ rnie r <'. i" (190 1 r .). S trindbe rg tworzy ~owmez
w tym okresie wybi egające d aleko nap~zod poza
jell'o epnkę a w a ngardowe utwory scemczne, ~a.:
ki2 jak ba ~ń dramatyczna „Biel Łabędzia
(1902 .), a przede wszystkim dramat fantastyczno-,ymbol icmy „Gra snów" (1902 r.). W ro~u
1907 pi.:.zc d la ,J ntima Teatren" w Sztokholmie
, . krótkich utworów scenicznych („Sonata
. k ")
seri ę
d U C1-h . \V ,. , „ P"l1
'" "k a n'' , „ Burza" i „Pogorze1is. o. '
osn utych na motywach s am'.ltności ludzkteJ.

i

1912
14 maj a Augu st Strindberg umi era w Sztokh olmie.

1892- 1898
P o rozwodzie z Siri von Essen Strindberg wyjeżdża do Berlina, gdzie w środowisku cyganerii a r tystycznej, grupującej się wokół knajpy
„ Zum sc.hwarzen Ferkel", poznaje drugą swoją
żonę, a us triacką dziennikarkę Frydę Uchl, z którą zawiera w roku 1893 krótkotrwałe małżeń
stwo, rozbite już w 1894 r. w Paryżu, lecz
for m alnie rozwiązane dopiero w 1897 r. Niepowodzenia małżeńskie i trawiący go tale wew nę trzny niepokój doprowadzają Strindberga
do nowego os trego i długotrwałego załamania
4
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Zygmunt W ojdan

OJCIEC SZTUKA O NIEDOBREJ KOBIECIE?
(notatki

reżysera)

Dramat Strindberga „OJCIEC", napisany
w 1887 roku posiada utrwalone tradycją cechy, nakazujące traktować go jako studium
psychiki o „niedobrej kobi cie'', niszcz ącej
świadomie i celowo swego m ęża. J est to zgodne ze znanymi, obsesjami S trind berga, które
wynikły z szeregu nieudan ych małże - stw, co
w skutkach spowodowało (ale czy tył o to?)
jego długotrwały rozstrój psychiczny. Myślę
jednak, że dzisiaj ponowne śl e dze nie tego motywu, nie miało by już. sensu , jako, że z biegiem lat staliśmy się podejrzliwi w stosunku do
zbyt wyraźnie wskazywanych winny ch i cieszy
nas bardziej badanie motywów pośrednich , niż
tych najwyraźniej eksponowanych.
W naszej pracy nad z uką
araliśmy się
traktować tekst i wynikłe z niego możliwości
bez żadnych wyjściowych uprze dzeń, dz i ęki czemu stał się dla nas studium o małżeńskim pożyciu, w momencie, gdy wzajemne racje przestały być już na wzajem r ozumian e. Rodzą się
wtedy konflikty, a potem psychozy tym bardziej
groźne, że nie można ioh od wr ócić poprzez wzajemne rozmowy, dyskusje i trzeźwe badanie zaistniałej rzeczywistości.
Każda rozmowa rozpo częta w najlepszych
intencjach, poprzez którąś ze stron, zmienia się
po kilku początkowych zdaniach w wymianę insynuacji, uprawianą wbrew początkowym zamysłom.

Nie wynika to nawet - co n ajważniejsze zranienia partn era. Działa tu
dość przewrotny mechanizm wzaj emnego, podświadomego oczekiwania, że partner (bo bardziej winny!) sam oczyści atmosferę, że uczyni
cud, który doprowadzi do odzy kania dawno
utraconej równowagi emoc jonalnej. Pod zacietrzewioną nienawiścią, kryje się bowiem w tym
tęsknota za miłością, a może nawet
mi ł o ś ć
w swym wynaturzeniu, albowiem umie ona łat
wo przybierać pozory niena wiści, a nawet nie
cofać się przed udręczeniem i zbrodnią.
Ciekawe, że argumenty Strindberga, które
wyraźnie faworyzowały w tym sporze mężczyzn,
wyblakły z biegiem czasu i obecnie spór oparty
jest na wątku podwójnym, w którym jedna
i druga strona ma swój wkład negatywny
i w równym stopniu odpowiada za rozwój wypadków. Obecność zaś dziecka (cóż, że prawie
dorosłego) deformowanego p sychicznie przez te
małżeńskie walki, sprawia, że p roblema tyka

ze

Bruno Scbultz
z cyklu

„Księga Bałwochwalcza"

1921 r.

świadomej chęci
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utworu wykracza poza rejony sztuki psychologicznej. Sytuacja bowiem po pewnym czasie
staje się rzeczywiście nie do rozwiązania i zaczyna rozwijać samoistnie wbrew woli osób
działających.

Postawa Rotmistrza żądającego wyłączności
w prawach formowania psychicznego córki jest
podejrzana, a nawet staje się nie do zniesienia,
gdy się zauważy, że praw tych używa niezręcz
nie, niszcząc przy tym odporność psychiczną
dziecka. To samo ze swej strony robi matka.
Spór ich, co może nazbyt mało zauważono, rozgrywa się przede wszystkim poprzez Bertę
i w Bercie, a jej postępujące rozkojarzenie
(przesłaniane w sztuce poprzez bardziej efektowne „szaleństwo-" Rotmistrza) staje się oskarżeniem równie groźnym dla obojga małżonków.
Tragedią jest jednak, że obaj spierający się,
widzą dokładnie destrukcję psychiki Berty ale
obciążają za to wyłącznie partnera. Nie rozumieją, że dokonała tego sama
w a l ka mię
dzy nimi, stawiaji1ca Bertę przed koniecznością
wyboru, którego dokonać nie może i nie powinna. Wtedy dla jej ratowania musi rzeczywiście dojść albo do pojednania rodziców, albo
jedno z rodziców musi odejść .
Sprawą talentu autora jes t, że odejściu temu
nadaje cechy wyjątkowości, nie naruszając jednak w niczym waloru psychologicznego prawpodobieńs twa. Co więcej prawdopodobieństwo
to dzięki głębokiej znajomości psychiki ludzkiej,
uczyni przejmującym i wyrazistym. A co najważniejsze w motywach tego prawdopodobień
stwa, pozostawi margines dla dodatkowyc.h interpretacji.
W t~· m tkwi oczywiście naczelny walor sztuki, która jak każde dzieło talentu, pisana była
nie tylko poprzez świadomy zamysł ale i podświadomy trans twórczy.
Prześledzenie wątków,

poprzez system pow jednolitość winy Laury, daje,
jak sądzę określone rezultaty. Nie pozostawia
na przykład wątpliwości co do tego, że cierpienie obu partnerów jest równie wielkie, a panowanie nad zdarzeniami w równym stopniu zakłócone. Niejednokrotnie natrafia s ię w pozornie monolitycznej roli Laury, na motywy zwąt
pienia, załamania i gorącą chęć pojednania,
a w Rotmistrzu, na cechy wręcz antypatyczne,
zwła s zcza gdy się je bada poprzez współczesną
świadomość równosc1 praw w małżeństwie.
Wtedy postępowanie Adolfa budzi sprzeciw lub
czasem wstręt - łagodzony jednak wystarczająco, jego szczerym przywiązaniem do córki
i jego mylnym lecz najszczerszym przekonaniem, że J>Ostępujący rozpad jej osobowości,
wynika jedynie z winy matki. I ponieważ Lauwątpiewania

ra ma identyczne, tylko od vrotnie ukieru nkowane przekonania, rzecz j t nie do rozwią
zama.
W takim układzie niespodziewanego znaczenia nabiera nagle postać Doktora. Dotychczas
mniej dostrzegana, winna chyba stać się waż
nym elementem akcji, za którą w p ewnym momencie zaczyna we współczesnym odbiorze, odpowiadać w sposób najistotniejszy. Od powiedzialność ta, aczkolwiek przy nieuwa żnym odczytaniu, mogła by się wy dać dwuznacznie
sprawowaną, urasta jednak w swej naj głębszej
is tocie do świadomej decyzji popełnienia biernej eutanazji. Czyni to Doktór wtedy gdy cofa
s ię przed zbyt radykalny m ratowaniem pacjenta, gdyż motywy jego ucieczk i od życia (tak!
Rotmisirz umiera świadomie, blokując swą wolę życia a wiemy już dziś , co to może znacz ać)
są mu znane, a po drugie on jeden rozumie, że
powrót do życia oznac z ałby powrót d o nierozwiązanego konfliktu.
Jeśli dodamy do galerii postaci, Pastora szarpiącego się pomiędzy chęcią prawidłowego gło 

szenia słowa bożego, a tchórzostwem i oportunizmem, gdy przypatrzymy się starej N iani,
której zewnętrzne cechy cie pł i ma cierzyńskiej
tkliwości, łatwo mogą ws tać zakw estionowane,
napotykamy w sztuce Strindberga, tak że i na
wciąż pasjonującą, szansę aktorską dla wszystkich wykonawców.
Jest to wreszcie, jak s ądzę , przede szy t kim
sztuka o dogmatyzmie, a po nieważ lęk p r zed
dogmatyzmem odczuwa współczesność bardzo
wyraziście, kto wie, czy właśnie ten motyw
przebiegający równomiernie przez wszystkie
wątki utworu nie stanie się naczelnym i nadrzędnym w publicznym odbiorze? Oderwało
by to już najzupełniej utwór od jego, jakie
pozornej, akcji fabularnej nad a jąc m u cechy
ogólne, daleko wybiegające poza odgrywaną
akcję.

*
Notatki te pisane dalek o przed premierą nie
opisem dokonani a a je ynie wyjściowego
zamysłu, co nie jes t oczywiście i niestety jednoznaczne.

są

Płock,

11 lipca 1975 r .

(W gM1

le.

i .j

9

Denis Dubois-Jallais

FUTUROLOG O KOBIETACH
Kobiety dopiero wkraczają w swoj<l erę.
Zresztą mam pewne spostrzeżenia pod ich ad rese~. A mianowicie kobiety za bardzo na ślad u ją
męzczyzn. Mówią o równouprawnieniu jak
o pr~e~rocie. Ale w rezultacie dzieje się po~obme Jak w wypadku niektórych przewrotów:
z~ no~i ludzie wprowadzają się do starych urzę
dow .1 ~szystko zaczyna się da ca po, te same
naduzycrn, ta sama niesprawiedliwość. Jeśli kobiety będą naśladować mężczyzn, okaże się to
najcięższą klęską.

jutrzejszym, gdy na Ziemi będzie nas nie 4 miliardy, a 8 miliardów - nie będzie też potrzebna typowo męska agresywność. Będzie ona nie
tylko zbędna, ale wręcz niebezpieczna. Agresywność, jako zasadnicza cecha ośmiu miliardów ludzi musiałaby prowadzić do konfliktów,
do wojen. W sytuacji, jaka się przed nami rysuje, zalety kobiece będą miały jak sądzę większe znaczenie niż dzisiaj. Wydaje mi się
zresztą, że sprawa feminizacji świat~ jest na
dobrej drodze.

Mężczyzna

ma nawyk noszenia maski. Przez
stulecia tresowano mężczyznę na istotę
nieludzką. Logicznym wynikiem tego jest lodowaty świat tworzony przez mężczyzn. Gdyby
mężczyzna od czasu do c:zasu potrafił wyznać,
że on także jest słaby i bezbronny, nigdy nie
wynalazłby całej tej lodowatej techniki, całej
nauki, odrzucającej uczucia. Nie mógłby „rozumnie'', naukowo, na zimno obliczać milionów
ofiar, jakie pochłonie dana wojna, prowadzona
w imię określonej polityki, nie mógłby kalkulować, nie uwzględniaj~1c ani przez chwilę, że
idzie tu przecież o ludzi. Kobieta może padać
ofiarą swych namiętności, może być zazdrosna,
agresywna, ale jej zachowanie ma w sobie zawsze coś ludzkiego, nie jest zimne, abstrakcyjne.
Kobieta nie mogłaby spokojnie snuć planów na
pn;yszłość, zakładając:ych masakrę tysięcy synów, ojców, kochanków, rodzin. Kobieta jest

całe

~ie .umożliwiono jednak kobietom wpływu
n.~ zyc~e społeczne. Ale pro s zę sobie wyobr a -

z1c kobietę jako prezydenta pańs twa . Jej posta wa byłaby bardziej ludzka, mniej agresywna.
Albo gdyby kobieta decydowała o problemach
urbanistyki: miasto nie byłoby wówczas takie
okropne. Budynki wznoszone dziś przez męż
czyzn - to mieszkania dla samotnych. Wk ła d
k~~iet~ może mieć ogromne znaczenie dla n j-

bhz~zeJ prz~szłości. Przyjmując postawę męską,
kobieta traci swe szanse. Podobnie jak Romain
Gary pokładam nadzieję w feminizacji świ ta
nie zaś w maskulinizacji kobiety.
'

\\'ymarzoną

Dziś wiemy JUz, że kobiecość i męskość n ie
~ystępują w czystej postaci. Z punktu widze-

ma biologii i psychologii każdy mężczyzna i każ
da ~ob~e~a . reprezentuje bardzo różny stopień
kob1ecosc1 1 męskości. Wszelkie badania na d
seksualnością dowodzą, że tak właśnie jest.
~ zatem, gdybyśmy mieli określać płeć danyc h
Jedn?.stek na podstawie właściwych im iuoporcJ1 elementów męskich i żeńskich - zamiast
dwu płci trzeba by uwzględnić ze dwanaści e
Możemy sobie wyobrazić, że w niedalekiej
przyszłości będzie się przeprowadzać testy u ~ ta
lające jaka proporcja męskości i żeńskoŚci jest
wskazana dla uprawiania danego zawodu. Moż
na też sobie wyobrazić, że ujawnienie tych
spraw mogłoby służyć do kojarzenia idealnych
par opartych na pełnej harmonii eleme n t ' w
męskich i żeńskich. W przyszłości „ziemia planeta ludzi" nie może już być domeną cech par
excellence męskich. Dzięki postępom techniki
nawet jeśli ograniczymy się do „małej" techni~
ki, ,s~ła fizyczna, która przynależy mężczyznom,
będzie odgrywała coraz mniejszą rolę. W dniu
IO

pielęgniarką

uśmierzającą

obłęd,

ma bowiem pewną cenną cechę z której nie
zawsze sama zdaje sobie sprawę: je3t ściślej niż
mężczyzna związana z rzeczywistością i posiada w dużej mierze instynkt zachowania życia.

Kobiety powinny być ministrami jakości ży
cia. Powinny też być inżynierami albo znajdować posłuch u inżynierów . Mówiono mi, że maszyny do szycia należą do konstrukcji, które
w ciągu ostatnich dwudziestu lat uległy największym zmianom. Z wielkich nieporęcznych
machin przeistoczyły się w cacka, sprzężone
z minikomputerem. Istne cudo techniki, pomysłowości, logiki, fantazji. A dzięki czemu do
tego doszło? Bo jest to dziedzina, w której zasięgano opinii kobiet. Teraz w całym świecie
jest coraz więcej firm, które przed wypuszczeniem na rynek towaru przeznaczonego dla kobiet zawczasu zas ięgają ich rady. Trzeba pytać
kobiet i wnikliwie słuchać ich wypowiedzi.
Mężczyźni chcieliby zmieniać wszystko za jed11

nym zamachem nic zas tanawiając się nad skutkami. I chcieliby zr ob i ć w szystko w ramach
jednej generacji, na tym polega zasadnicza sła
bość ich sposobu myślenia. A k biety są urodzonymi futurologami. Kobieta od ruch owo myśli
kategoriami wielopokoleni owy m i. Ma znacznie
konkretniejsze wyczuc ie przyszłości.

FORUM Nr ' 6
(26 czerwca 197<> r.)

O.J IEC (fragmenty)
U TMIS'IRZ
- Nie znam nic tak 1-on!iczneg jak wid ok
a lHO \\ .itlząt·cg o n u icy „s\ ·oje" dzie"i!
Powi n ien raczej mów i ć „d 7ie · OJCJ zo i y ''.
Ud a in ci się " zbudzić moj i1 p odejr zliw o.~ć.
tak, że w k r • h-e m ::,.i: e ut ra c~ zd o no < ć kr ytyc znego m y5l nia. l\loż e to zb l i ż a "i o bł ,d, którego
on ek u jcsz.
Ratuj m nie i m oje zdrowe zmy · ł y. .Jeśl i
d zieck nic jest m o1e, nie mam do ni go żad
nych p raw i nie chcę ich mieć. A pr zecież o to
ci chodzi. A może che sz mieć władzę ad dzie ckiem i równocześnie zadwwać mnie, a bym Wlb
OJ f

utn:ymywał'?

Edward Munch
„Kobieta w trzech stadiach"
(Sfin ks), około 1894 r.

D1.iecko h y o dla m nie p r zcdł ieniem m ego
własnego życia. B o tak wy gląda moja wiara
w nieśmiertelność. Jeśli mi ją zabierzesz, życic
moje jest skoflCzone.
Teraz zaczyna wychodzić na jaw ja k a ś zb ro n!a. Pie kielna zbrodnia! Czarnym niewoln ik o
elano już w c h1 ść ale wy, kobiety, wci~ ż jeszc7.
""acie białych niewolników! Harowałem j ak
Murzy n dla ciebie, twego dziecka, twojej m a t ki ,
t\\ojej s łużby. Dh wn s poświę c iłem karier
i awans3, dla was znosiłem istne tortury, upo korzenia. Wszystko to ~ no~iłem bez skargi, dlatego że uważałem się za ojca twojego dziecka.
To na jpod!ejsza forma kradzieży, najbrutalnie jsze niewolnictwo. Odbyłem karę siedemnastu b t
katorgi za nie popełnione winy.
Widziałem jak się dręczyłaś, żeby ukryć, to
co cię nurtowało, ale miałem dla ciebie wsp ó czucie, bo nie rozumiałem powodów twojego
smutku i koiłem czułością. Nieraz słyszałem, jak
krzyczysz coś przez sen.
Błagam cię przez pamięć wspólnej przeszłoś
ci, powiedz mi wszystko! Czy nic wi dzisz, że
jestem jak bezbronne dziecko'? Czy nie słyszysz,
że skarżę się przed tobą jak przed matką'?
P roszę cię o współczucie jako człowiek chory.
Proszę o łaskę! O życie! O jakość umysłu!

("411gust Strindb erg, Ojciec,
Zygmunt Ł a nowskij

przekład:
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LAURA
Czy pamiętasz, że byłam dla ciebie drugą
gdy weszłam w twoje życie. Miałeś duże, mocne ciało, ale słabe nerwy.
W tedy kochałam cię jak własne dziecko. Ale
za każdym razem, gdy stawałeś się kochankiem,
wstydziłam się. Twoje uściski były dla mnie
rozkoszą, po których przychodziły wyrzuty sumienia i wstyd, bo matka stawała się kochanką!
To wstrętne!
Jako matka byłam twoim przyjacielem, jako
kobieta wrogiem, bo miłość zmysłowa jest walką. Miałeś w niej przewagę, którą czułam ze
wstydem i chciałam żebyś ty odczuł moją prze-

matką,

wagę.

P rzypuśćmy, że wolałabym

wszystko, być odna, pogardzona, wszystko, wszystko, byle
tylko móc zachować swoje dziecko i decydować
o jego losie. Bo matka jest bliższa dziecku, jeśli
się nigdy nie ma całkowitej pewności, kto jest
jego ojcem.
Zresztą skąd możesz wiedzieć, czy cię nie
zdrad z iłam? Dlaczego więc wdajesz się w walkę z silniejszym przeciwnikiem, który nad tobą
góruje?
Spełniłeś już swoją rolę jako niestety,
nieodzowny - ojciec i żywiciel rodziny. Bo sam
chcesz zniszczyć moje dziecko - więc musisz
odejść musisz odejść, zrozumiawszy, ie mój
rozum jest równie silny jak moja wola - nie
możesz zostać, ponieważ nie chcesz tego uznać!
trą c

(August Strindberg, Ojciec,
Zygmunt Łanowski)

przekład:

Księżniczka

i j.!J

Bruno Schullz
Z cyklu ,,Księga Bałwochwalcza"
r. 19Zl

karły.
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MAKSYMY MAŁŻEŃSKIE
c z y l i
OBOWIĄZKI ZAMĘŻNEJ NIEWIASTY
wraz
Z JEJ CODZIENNYM ĆWICZENIEM
I

VII

Maksym a

W jej sprzętach, aby diabłu nie dawać
Nie potrzeba papieru, pióra, kałamarza;
Cokolwiek w domu napisać się zdarza,
Niechaj to zawsze należy do męża.

Maksyma
VIII

Której niebios wola święta
W łożu męża miejsce daje,
Wiecznie niech o tym pamięta,
Choć dziś inne obyczaje,
Że mąż w wszelakiej potrzebie
Chce ją mieć tylko dla siebie.
II

Maksyma
IX

III

M a k sy m a

Owe przemodne salony,
Gdzie piękny świat zgromadzony
Przewrotnymi nauki umysł kobiet psuje,
Wzbronione będą jej równie:
Tam to ród niewieści głównie
Na szkodę mężów spiskuje.

Niech będzie dbała w ubiorze,
Tyle, ile pragnąć może
Mąż: jedyna tu osoba.
Dla niego dobra żona wszystkie
I zgoła o to nie stoi,
Ze innym się nie spodoba.

wdzięki

Maksym a

Żona, co o SWOJ honor pragnie
Kart niech się wystrzega pilnie:
To są zabawy nic warte;
Nieraz ta igraszka licha
Niebaczną żonę popycha,
By siebie stawić na kartę.

stroi,

dbać

usilnie,

Maksym a
X

Precz owe

oręża,

Maksyma

niewieście

zdrady,
Wonności, blansze, pomady,
Którymi w świecie piękność kobiety zwyc1ęza;
Dla czci naszej to wszystko trucizny śmiertelne;
Rzadko starania tak dzielne
Podejmuje się dla męża.
IV

„

Maksyma

Pod czepkiem, jak wstyd

każe,

niech

wyc1hodząc

[z domu
Blaski spojrzenia przysłoni:
Tym serce małżonka skłoni,
Że nie będzie żądała wpaść w oczy nikomu.
V

(Molier, Szkoła
akt III, scena 2

żon

przekład:

Tadeusz Boy-Zeleński)

Maksyma

Prócz gości, co u siebie ich sam
Zdrowa rada zakazuje,
Aby ktoś miał istnieć dla niej;
I ludzie płochego stanu,
Co mają sprawy do pani,
Zwykle nie są mili panu.
VI

Na żadne modne spacery,
Podwieczorki we wsi szczerej,
Niech próżno ciasu nie traci,
Bo uczy pojęcie zdrowe,
Że za figielki takowe
Później mąż rachunek płaci.

mąż

przyjmuje,

Maksym a

Na żadne gaszków prezenta
Przenigdy niech nie przystaje
I niechaj zawsze pamięta,
Że nikt dziś darmo nie daje.
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Henryk Izydor Rogacki
UPOCZĄTKOW

WSPÓŁCZES NE GO

TEATRU

W roku 18S4 „OJCA" Sh·indberga wystawił
paryski Theatre de l'Oeuvre. Sztuka skandynawskiego dramatopisarza była obok utworów
Maeterlincka, Ibsena i Hauptmanna jednym
z programowych p ocz ynań tej' sceny. Theatre
de l'Oeuvre to trzeci par y ki teatr będący siedzibą nowej sztuki scenicznej. W 1887 roku
założono Theatre Libre, w 1890 r. Theatre l'Art
a de l'Oeuvre powstał w roku 1893. Odnotujmy,
że w tym samym rok u otwiera swoje podwoje
nowo zbudowany Teatr Miejski w Krako,w ie,
którego dyrektorem zosta je Tadeusz Pawlikowski.
Zanim przedstawimy i uświadomimy sobie
znamienne i zasad icze rozmce programów
i działania tych teatrów, zastanówmy się nad
tym, co wszystkie je łą c zyło. Otóż przede wszystkim opozycyjny i niec hętny stosunek do starego teatru. Co go w tedy ch arakteryzowało i co
szczególnie drażniło now atorów"?
Stary teatr, a obej mujemy tą nazwą wszystkie sceny oficjalne w Europie lat 70-tych
i 80-tych XIX stulecia, od znaczał się niezwykłą
żywotnością
rep ert uar ową .
Napływ
nowych
sztuk zapewniali stali ich dostarczyciele, biegli
i wytrawni w swym rzemiośle. Ideałem były
sztuki tzw. dobrze zrobione, oparte na schematycznej fabule, wartkiej akcji, stereotypowej intrydze i typowych postaciach. Sztuki programowo bezmyślne, bezkonfliktowe i programowo
optymistyczne. Opisywały bezproblemowy, syty
i zadowolony świat mieszczański. I ludzi tego
świata
gnuśnych
abnegat.ó w przeszłości
i przyszłości, pysznie ukontentowanych tym, co
osiągnęli, pragnących tylko utrwalenia swych
zdo.b yczy i oglądających świat spod sennie
opuszczonych powiek, ospałych uczestników
społecznej sjesty. Dobrze zrobione sztuki ten
stan rzeczy afirmowały jedynymi problemami
człowieka i świata mieniąc zmienne humory
zwierzchnika, podejrzenie o zdradę małżeńską
(oczywiście tylko podejrzenie), czy niespodziewany najazd krewnych z prowincji.
Wystawiano owe fabuły w identycznych prawie dekoracjach dobywanych na zawołanie
z teatralnych magazynów, które zapełniały taś
mowo pracujące wytwórnie mebli teatralnych.
Niewiele zresztą było potrzeba, tylko warianty
jadalni, salonów, gabinetów i buduarów (byłe
z przepychem, b licht rem i złoceniami). Już „wolna okolica" była ewenementem.
W takim teatrze reżyseria sprowadzała się
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do ustalenia wejść, wyjść, pauz i ewentualnych
miejsc na ukłony i oklaski.
Wypływało to oczywiście i z zasad aktorskiego gwiazdorstwa. Spektakl był dogodnym
terenem dla indywidualnego popisu. Zadaniem
aktora było wszystkimi możliwymi środkami
przyćmić partn2ra i zwrócić na siebie uwagę.
Opracowanie roli było opracowaniem numeru
solisty, bez jakiejkolwiek troski o całość widowiska, a nawet logikę i prawdopodobieństwo
akcji. Tekst był solennie deklamowany, na sceninnym piedestale, w ślad za szepcącym suflerem.
Muzyka w starym teatrze istniała głównie
w postaci granych w antraktach „kawałków",
wykonywanych nierzadko przez zespoły najzupełniej przypadkowe.
Także
dawny budynek teatralny służył
wszystkiemu, na koil.cu zaś widowisku. W pierwszym natomiast rzędzie ułatwiał życie towarzyskie, prezentację toalet etc. Teatr służył zabiciu czasu, chodzono doi1 często, ale tak jak
do kawiarni, klubu ny salonu. Przedstawieniem
interesowano się w momencie występu ulubionego aktora, ani przedtem ani potem.

Szukając

odpowiedników można by przyrówspektakl w ubiegłowiecznym teatrze mieszczańskim do tradycyjnie pojętego
programu
cyrkowego - będącego mmeJ lub bardziej
szczęśliwie złożoną całością poszczególnych numerów bez oglądania się na ciąg prz;yczynowo
skutkowy. Tak te widowiska od bierano i tak je
konstruowano.
nać

Pienv3zorzędną funkcją

mieszczai1skiego teatru
dostarczenie widowni godziwej, jak powiadano, rozrywki. Nikomu nie śniło się nie tylko
o zmianie ale nawet o poznaniu świata przez
teatr. Wsz;yscy byli przecież umówieni, że żyją
na najlepszym ze światów. Pozostawało więc
tylko śmiać się. Be:t.dusznie i prymitywnie, ale
zawsze ~wiat był przecież taki oczywisty, prosty
i nieskomplikowany. Wspaniale obmyślony!
Wszystkie role społeczne i indywidualne bezbłędnie obsadzone! Mechanizm działa nienagannie! Cóż więc pozostawało sztuce'? Tylko roJ:weselać i utwierdzać w głębokich przekonaniach. Przyznajmy, że czyniła to z ochotą. Tyle,
że służąc gorliwie przestała być sztuką. I jako
taka była zdecydowanie nie do przyjęcia przez
entuzjastów teatru prawdy, teatru, który chciał
poznać, objaśnić i zmienić rzeczywistość, docierać w toku wspólnej debaty sceny i widowni
do nieznanych rejonów ludzkiej świadomości,
teatru, który jako teatr właśnie chciał być samoistną, pełnoprawną i świadomą sztuką.
Andro Antoine tworzy swój Thćatre Libre
ZJ!;odnie z założeniami doktryny i światopoglą-

było

19

tajemnic bytu, powstaje Theatre l'Art założony
przez młodego poetę Paula Forta. Ten polemiczny w stosunku i do teatr ów bulwarowych
i do Antoine'a teafr dąży do rewizji dotychczasowego po ·ęcia sceniczności. Jego ambi cją jest
„pokazać widzom \\. szystkie sztuki nie grane
i nie do grania, i wszystkie wielki e epopeje".
Oczywi 'cie nie tylko. Tyle, że ze sztuk dramatyc1nych interesowały Forta gł'wnie te, któr.} <-h akcja dziać się może teraz i zawsze, tutaj
i \ zęrtzie, czy jak to piękni powiedział Leo1=old Staff „może nigdzie i nigdy, może w nas
i co dzień".

du naturalizmu francuskiego spod znaku Emila
Zoli. Wystaw ia on courtów, Dau deta, Becque'a,
Zolę i Tołstoja . Poszuku je sz tuk, które pobudzały by wysiłek w idza, „ przygotowywały do zastanowienia się nad sobą i inn rni, i dawały
odwagę do naprawy i epszeg
życia". Tylko
w tej sytu acji tea tr „sta je ię ponownie miejscem edukacji, trybun:i, ka zal n icą, z k tórej rozstrzyga się wieczyste pr awdy".
Re żyse ru j ąc w Thea tre Libre podp rządko
wuje sobie Ant in w zystkie elementy i kompo enty widow'ska . „Nowoczesna reży-eri a mówił - powin na spełniać w teatrze funkcję,
·ak . opisy ełnią w owieści . P owinna dostarc zać nic tylko właści w ych a
dla akcji, lecz
wyznaczać jej prawdziwy char akter · atmosferę' ' .

Dekorac je u A nfoine'a s · fotog ra fo:znie d crne r 3\iom rzeczywisto śc i. Okn sceny to w yjęa .c . krupulatnie odtworzoneg w nętrza nieistniejąca czwar a ściana, przez któr<! w i ać
pr wdziwy obraz życia. Dekor . je, kost iumy
i o 'wi tlenie :łuż, kopiowaniu rzeczywi<;tości t ki ej jaką odbiera potoczne d świadczenie .
W tych w a runkach akt !', całkowicie wyzbyty gi rek, chw y t 'w i sztam y - a · e t nie
łatw - Antoine chętnie pracu 'e z amatorami
podporządko\\1 n
jest z espołowo ~ci pr acy g\Vara n tu jącej jednn<ić obrazu se nicznego.
Antoine'ow ki teatr prawdy, adre ow an · do
szer kiego kręgu w idzów, inspirowany by ł przez
te orię i praktykę dr amaturgii na tura islycznej.
To, że t atr ten uległ sko ·tnieniu, prze jawiaj ą
cemu się w przekona niu o m .żliwo ści tr ak ow ania r zeczywis t ści jak rewelacji prawdy
0 niej absol tnej by ło wynikiem zbytniej uf noś
ci d teorii i niewyciągani a wniosków z e\\'Olucji praktyki dramatu rgi m ej. Mocno bowie~~
należy podkr e 'lić, iż ro antyk a clram aturgu
s m oli zne j j st konsekw en tnym potęg waniem naturalizmu. Za l eżno · ć ocl osu sta je ~ i~ f<1talizmem, przesądy-upiorną silą cza u , lu d zi ,
miej ca r z czy, sytuacje, prze mioty, czyny nabieraj11 a rakteru w ją t kowego, dziwnego, nieamowitcgo. Symboliczne znaczenia rodzą si ę
z dram atów odzienno ·ci. „Z pot rzeby pełni e j
szego wyrażenia , fa ntastyczny mi śr odka mi, .naturalistycznego przeżycia („.) powstały - · pisze
Julius Bab - nowe dram atyczne formy, tym
samym zaś stanęły przed sztuką sceniczną nowe zadania".
Na fali m odernis tycz nego buntu niechę tnego
wobec ustaleń nauki i pr ktyki s połecznej , gło
szącego równouprawnienie a nawet vyższo ść
świat a kreowanego piękna nad światem rzeczywistości m aterialnej, dlatego, że potrafi on odczuć i przy bliżyć ciemną i niezgłębioną strefę
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„

Th' fitre l'Art gra Baudelair 'a, Mallarme'go,
I imbauda, heHeya, Marlowe'a, Maeter incka,
Laforgue'a, Verlaine'a i zachwyca się mocą szekspirowskiego słowa-obrazu. Fort skupia wokół
swego, litarnego i ekskluzy\vnego, teatru malarzy i muzyków {Pierre Bonnard, Maur ice Deni , Paul Gauguin) dążąc do stwo zenia teatru
„marzenia", w który słowo liryczne dominują
ce nad akcją „akompaniament obrazowy" dekoracji i sugestywna muzyka wyrażałaby najbardzi j subiektywne stany i wizje artystów. Upra\\ iając kult słowa poetyckiego w teatrze, jako
elementu naj ilniej wywołującego zi nd 'widualizo :vane stany, uczucia i nastroje, nie zawaha
si; twórca Thćatre l'Art przed próbam i zr obienia przedstawienia, z któ ego całkowicie słowo
wyeliminowano, a w którym wykorzys tano mobilną kompozvcję obrazu teatralnego i znaczenio\ e warto~ci zapachów.
Lugnć-Poe, założyciel Theatre l'Oeuvre był
aktorem i po-no nikeim reży. era u Antoine'a,
a w Th. atre l' Art reży erował Maeterlincka.
Marząc o teatrze półbaśniowym, oŻy\lliającym
po maty, teatrze fantazji i pieśni, ufa przede
wszystkim sile Iowa poety i grze ak tor a. Zacytujmy dwie jego myśli: „Obowiązk ' em animatora teatru jest znajdo :\aĆ ztuki; oboj ę tnie gdzie,
w jakim kr ju, w legendzie, marzeniu czy
w rzeczywistości" i „Nie może b ć od nowy teatralnej inaczej, jak tylko dzięki dobrym sztukom dobrze granym, ' których są role".
Lugnć-Poe wy tawia Ha uptm anna, Strindberga, d'Annunzia, Wilde'a, Synge'a i nade
wszystko Ibsena, inaugurując swój teatr premierą „Rosmesholnm" (5 X 1893 r.). Sympaty1uje z marzącymi o programowym udu ch owieniu swych dzieł plastycznymi nabistami. Maul lair, Muillard, Seru 'ier i Maurice Denis pra- .
c:ują dla Theatre l'Oeuvre. Królowa nie s łowa
i fascynację teatrem snu i marzenia znamy już
z Theatre I' Art, natomiast o o bliwośc i ą Lugne-Poe pozo taje na pewno roz zczepienie postaci
eenicznej na działające mimicznie i akustycznie
oraz eksperymenty związ n e z zastosowaniem
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dawnyc h k onwencji teatraln y ch. Chodzi o teatr
clżbieta fo,ki i wynikaj ąc e z c hęci jego ożywie
nia próby połą czen i a sceny i widowni, tud zież
wyjścb z pudła s cenic znego.
Teatr poczyna żywić się sam · obą. To nie
dowód omdlenia, ale samow iedzy i dojrzałoś ci.
A s;.:czególnie zaufania do własnej teatralnej
wyo b raźni. Od pra wdy teatralnej „fotografii"
d oszliśmy do pra wdy teatru. A tej, jak chciał
Wyspia ' c i, bardzo blisko d o prawdy wiecznej
przykazania".
Po p rze jściu e ta u na turalis ty cznego i symbo iczn go teatr wspó łc zesny wsz edł w wiek
m ęs i. Czy ro zw iąz· l w zy tkie problemy, które i:ostaw ił pr zed ~;o :1 w momcnd c startu?
Najbardziej wą tpliwą p ozosta j e sprawa szt uki
a ktorsk"ej. Uświ a do m imy soh ic jakie zad ania
stawiał y pr zed a k torem konw e ncj e interesują
cych nns tea hńw. Mów i<-!C najogólniej, zadaniem
aktora starego teatru b yło pr zedstawić s połec z 
ne stereo typy, zadaniem aktora tea tru naturalistycznego być postacią zgodną z po tocznym doświadernniem, zadanie m aktora teatru symbolicznego grać symbole. To ostatnie zd anie jest
chyba najtr dniejsze, ze względu na konieczność istnienia między aktorem i widzem zes połu
wspó!nych punktów odnie ... ienia gwara ntujących
wspólm1 kom unikacj . Pod~bne , jeśli nietożsa
me czynniki oddziaływuj ą na nasze zmy s ły, ale
co z uczuciami? P raw da, że to samo nas parzy
i to samo n·1s ziębi, ale jakże róż ne r zeczy
i sprawy wywoł uj ą choć by nasz śmiech i łzy.
Poznanie i poznawa nie człowieka to ciągle speł
niane i ciągle nie spełnione powołanie aktorstwa
i teatru. Oczywiści.2 sztuki prawdziwej.
Wielka sztuka dramatu jest tego poznania
idealnym instrumentem i materiałem. Rozpoczynając nasz dialog ze Strindbergiem pamię
tajmy, co się d z iało we wsp ółczesnym teatrze.
Wówczas może łatwiej zrozumiemy, co się przez
80 lat ostatnic,h stało w naszej kulturze. Może
nic, może wiele, a może prawda leży pośrodku?
Przysłowia są ponoć mądrością, tyle, że niektóre trąc~t stereotypem.

(W szystkie cyta t y z wypowiedzi
twórców teatralnych w przekładzie
Edm1mda Misiolka i Teresy Misiolek-Zabża).
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ZESPÓŁ AKTORSKI
W SEZONIE 1974/75

„

•

J&dwiga Bryniarska, Barbara Grabowska,
Małgorzata
Jakubiec, Małgorzata Leś
niewska, Małgorzata Rożniatowska, Nina
Skoluha, Zdzisława Wilk, Aleksander Gierczak, Krzysztof Górecki, Paweł Hadyński,
K rzysztof Jędrysek, Aleksander Krupa,
Jerzy Kuczera, Krzysztof Kursa, Bernard
Michalski, Lech Michalski, Konrad Morawski, Jerzy Prażmowski, Wacław Radecki,
Jan Stawarz, Kazimierz Sułkowski, Wojciech Sztokinger.
Przybyli do naszego teatru
w sezonie 1975/76
Jędraszek-Skupień
Barbara
Anna
Lipnicka
Maria
Makm>1.rska
Barbara
Martynowicz
Magdalena Radłowska
Eryka
Wosińska
Andrzej
Kałuża
Jerzy
Lipnicki
Jerzy
Rogalski
Skupień
Andrzej
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