


„Kultu~a polska n ie dzieli się na stołeczną i pozl arszawską, lecz 
na ambitną lub m e - zależn i e od postawy sp leczeńsrwa, twórców 
i władz. 

Nie widzimy taki e - bez kultury - moi.Jiwości tak iego kszta łtowania 
czł?wieka naszego socjalist cznego systemu, króry będzi e zdolny do 
so.ltd~rności z innym człowiekiem, do przyjaznego współżycia i do 
w1ęz1 ze wspólnotą , jakq stanowi własne środowisko pracy naród 
l udzkość. ' ' 
Dlatego potrzebny jest wysil k, aby zrozumi~ twór ość kultura lną 
poznać sposób jej mówienia o sp rnwach Judzkich , społecznych i naro~ 
~owych, znaleźć kl ucz do odczytania j ęzyka, jakim posługuje się 
hterat~a,. tea i:r, film, plastyka - w ukazywaniu ludzkiego losu, 
~ s.taw1arnu spraw, które mogą być czasem ukryte pod powierzchnią 
zycia, a które trz ba poznać, aby to życie doskonul.ić i lep iej organ i~ 
zować: ~rzyjmij m.y więc wniosek, że szkoły, organizacje p olityczne, 
mło~1ezowe, związkowe, działacze i instyt11cje kultury powinny 
ulatw1 ć do tęp do kultury ni e tylko w ensie fi zycznej obecnośc i 
na różnych i.mprezach, lecz głównie w sensie rozumienia tego, co 
kultura mówi o ważnych sprawach naszego życia ( .. . )". 

(Z p rzemówienia wygłoszonego przez Józefa Tejcbmę, członka 
Biura Politycznego, wicep remiera i ministra kultury i sztuki 
dnia 15.IX. 197.5 r.) 
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HANS JOCHEN IRMER 
POETA TEATRU FRANK WEDEKIND 

(DER THEATERDICHTER FRANK WEDEKIND) 
(fragmenty w wyborze i przekładzie Izabelli E. Koseda) 

Frank Wedekind w swoich dramatach nie odstępuje od tematu wy
chowania. „Przebudzenie Elina" (Elins Erweckung) i „Miody świat" 
(„Die jungc \Velt") to pierwsze studia tematyczne i poszukiwania 
nowej formy. Problematyka wychowania to centralny temat niemieckiej 
literatury od Lenza do Brechta. Istotę społeczeństwa określa stano
wisko wychowawcy i jego metody wychowawcze. Kapitalistyczne 
społeczeństwo preferuje porządek konwencjonalny. Rodzice i nauczy
ciele są zobowiązani do bezwarunkowego wdrażania dorastającej mło
dzieży poczucia obowiązku, posłuszeństwa, podporządkowania ducho
wego i uznania istniejących autorytetów. 
Młodzież odbiera owo „ wdrażanie" jako przyczynę błędów wychowaw
czych, które są przenoszone na następne pokolenia. Istniejący system 
wychowania i ksztalcenia oraz modd szkoły nie dają odpowiedzi 
młodym ludziom, którzy szukają własnej drogi. Gorzkie doświadczenia 
i przeżycia okresu szkolnego przedstawili w swoich powieściach : 
Thomas J\1ann, Hermann Hesse, Heinrich Mann i Johannes R. Becher. 
Dziecięca tragedia Franka Wedekinda zapoczątkowuje cykl dzieł, które 
piętnują dom rodzinny i szkołę jako symptomy społeczeństwa kapi
talistycznego. 
Podczas gdy w licznych pracach i artykułach pedagogicznych pro
pagowane były idee reformy mające slużyć formowaniu jedności 
narodowej, która rozwiąże istniejące sprzeczności (przedstawiane 
w sielankowej literaturze opiewającej wątpliwe ideały), krytyczni 
realiści niszczą fundamenty konwencjonalnego porządku świata. 
Genezą literackiej twórczości Franka Wedekinda były doświadczenia 
z lat spędzonych w gimnazjum w Aarau. W jednym z listów z lipca 
1881 roku, relacjonowal swojemu przyjacielowi Adolphowi \lcgtlin 
samobójstwo szkolnego kolegi, Franza Oberlina. \Vydarzenie to opisał 
raz jeszcze w pieśni „Santa Simplicitas", która jest parodią stosunków 
panujących w szkole Kantona. Późniejszy zapis brzmi: „Latem 1883 
(sic!) wydarzy! się w bardzo zresztą liberalnie prowadzonej szkole 
Kantona w Aarau nieszczęśliwy wypadek, który stał się po siedmiu 
latach inspiracją do napisania „Przebudzenia wiosny". 
18 grudnia 1884 roku pisał Wedekind do pani Jahn o swoim koledze 
Fritzi Kuli, który został wyrzucony ze szkoły z powodu braku dyscy
pliny. Z korespondencji z matką należy wywnioskować, że i ona 
doskonałe znala wspomniane incydenty. W liście z roku 1885 pisze: 
„Rzadko mogło mnie coś aż tak ucieszyć, jak Twoja, Matko postawa 
nieustraszonej woli prawdy i sprawiedliwości w walce z podstępami 
jemityzmu i bigoterii , którą tak chlubnie wygrałaś! Ja sam, jak wiesz, 
nie jestem zwolennikiem zarozumialstwa, jednak sądzę, że winne złu 

jakie panuje jest: ta cała masa pustych frazesów i wzajemne kłamstwa, 
które trzeba po.vtarzać co krok. To one spowodowały, ie cały świat 
zagubił swoją niewinność, a żaden człowiek nie jest już w stanie 
naturalnie myśleć i reagować". Pod koniec roku 1885 popełnia samo
bójstwo inny kolega Wedekinda, Moritz Dtirr. 9 stycznia opisuje 
Wedekind ojcu swoją znajomość z psychiatrą Leopoldem Fr6hlich 
von Brugg, który w klinice „wiele wyjaśni! autorowi" . 11 czerwca 
1889 roku zawiadamia matkę o wspólnej z wujem Erichem wizycie 
w „domu wariatów" w P6tzensee. W tym samym roku w zbiorze 
„Papa Hamlet" ukazuje się opowiadanie pt. „Pierwszy dzień szkoły" 
Arno Holza i Johannesa Schlafa. Było ono kolejnym impulsem 
1 iterackim. 

W liście z 5 grudnia 1890 r. do brata Armin informuje pisarz, że jego 
komedia „Dzieci i idioci" wkrótce ukaże się w druku, a obecnie 
pracuje nad drugą częścią nowej sztuki. Dokładnie w rok później 
przesyła Wedekind tę sztukę jednemu z krytyków pisząc: „Pozwoli 
pan, że tą samą drogą prześlę moją następną sztukę „Przebudzenie 
wiosny", w której próbuję ukazać poetycko problemy dojrzewania 
płciowego młodzieży. Chcę poprzez humanitarną i racjonalną ocenę 
problematyki pomóc wychowawcom, ro:łzicom i nauczycielom". Praca 
nad „Przebudzeniem wiosny" trwa od jesieni 1890 do wiosny 1891 
roku. W roku 1912 sztuka ukazuje się na scenie, jednakże napotyka 
na trudności ze strony cenzury. Wedekind określa swoją sztukę jako 
„tragedię dziecięcą". Chodzi tu jednak o określenie tematu sztuki, 
a nie o kwalifikację jej gatunku. Sztuka „Przebudzenie wiosny" stanowi 
kompozycję krótkich, luźnych scen, co nie odpowiada formie tragedii. 
Termin „tragedia" został tu przeniesiony z kręgu estetyki do sfery 
życia. Co do gatunku, byłaby ta sztuka według „Uwag o teatrze" 
Jakoba Michaela Reinholda Lenza określana jako „komedia" lub 
„tragikomedia". W komentarzu, zatytułowanym „Co sobie przy tym 
myślałem'', objaśnia Wedekind: „Rozpocząłem pisać bez żadnego 
planu z zamiarem napisania tego, co sprawi mi przyjemność. Plan 
powstał po trzeciej scenie i miał za temat przeżycia osobiste oraz 
przeżycia moich szkolnych kolegów". Prawie kaida scena odpowiada 
prawdziwemu wydarzeniu. List z 30.07.1881 roku zaadresowany do 
brata Armin pozwala nawet przypuszczać, że Wedekind początkowo 
mniej myślał o sztuce teatralnej, a raczej o powieści. W końcu sztuka 
ukazuje się późną jesienią 1891 roku w wydawnictwie Jeana Grossa 
w Ztirichu, ale bez koniecznego dla dramatu spisu osób. Ilustracja 
na stronic tytułowej wykonana przez Franza Stticha przedstawia „Prze
budzenie wiosny" oddane w manierze obrazów B6cklina. Adekwatny 
do ilusi:racji jest cytat Wedekinda: „Zarówno męskie jak i żeńskie 
postacie są w wieku 14 lat. Smukłe źdźbło wystrzeliło w górę, ciężki, 
nabrzmiały pąk każe mu się zgiąć; liście jeszcze się nie rozwinęły. 
jednak kielich stoi otwarty". Całość świetnie obrazuje „objawy dojrza
łości płciowej". 3.01.1907 roku pisze Wedekind do Fritza Basila, 
który chce wystawić w teatrze „Przebudzenie", że w sztuce nic chodzi 
o prawdziwą tragedię z dramatycznymi akcentami. W miejsce namięt
ności i pasji trzeba zaproponować humor. „Sądzę, że sztuka tym 



bardziej będzie wzruszająca, im spokojniej, słoneczniej i weselej 
będzie zagrana ( . .. ). Myślę, że gdy tragizm i namiętności będą wy
eksponowane, sztuka może oddziałać odpychająco dla widzów ( ... ). 
Podczas pracy wmówiłem sobie, aby w żadnej ze scen, choćby nie 
wiem jak poważnych, nie tracić humoru. Pisarz chce być współcze
snym. Jego maksymą jest jego humor. Pozwala mu on zachować 
trzeźwość i dystans do przedstawionego problemu. Humor Wedekinda 
sprawdza się jako sztuka krytycznej obserwacji przeciwieństw. Jednakże 
gdy indywidualny język pisarza i humor zostanie zatracony, sztuka 
rozpada się (jak w wielu mylnych interpretacjach) na realistyczną 
i surrealistyczną, fantastyczną i groteskową. 
Moritz Stiefel od początku sztuki nosi „piętno śmierci". \Vedekind 
stworzył go jako „symbol śmierci" . W przeciwieństwie do niego 
Melchior stanowi „uosobienie życia". Będzie on w świecie dorosłych, 
podobnie jak to czynił w świecie dzieci, usuwał i niszczył jednostki 
przeciętne i słabe; będzie utwierdzał się w dającej mu moc- brutalnej 
inteligencji. Stanie się doktorem Schon, który nie zna ani miłości 
ani wierności, ponieważ w/g komentarza Wedekinda „pokochał wy
chowanie". 
Kompozycyjną zasadą „tragedii dziecięcej" jest główny temat wycho
wania i dwa boczne: miłość i małżeństwo. Temat główny składa się 
z dwóch antagonistycznych motywów: z jednej strony przedstawiony 
jest naturalny proces dojrzewania młodej generacji, z drugiej społeczny 
wpływ domu rodzinnego, szkoły i kościoła na młodzież. \Vedekind 
różnicuje młodych bohaterów. Para przyjaciół Moritz i Melchior 
zmienia się osobowo w inną parę Hiinschen Riłow i Ernst Rtibel. 
Moritza prześladuje „bezgłowa księżniczka'', Hiinschena - Rycerz 
Sinobrody. 
Starszą generację przedstawia Wedekind jako zwartą reprezentację 
spolecuństwa. Profesorowie gimnazjalni i pastor stoją na straży 
porz<1dku starego świata. Nie zapominają przy tym o swoich pry.vatnych 
interesach. Rektor Sonnentisch oskarżając Melchiora mówi : „Przy
puśćmy, że zaniechamy usunięcia obwinionego ucznia - to w takim 
razie Wysokie Ministerium uczyni nas odpowiedzialnymi za nie
szczęście, które się stało." 

( .. . ) „Tragedia dziecięca" dedykowana jest „Zamaskowanemu Panu'', 
który w ostatniej scenie powstrzymuje Melchiora przed samobójstwem. 
Zamaskowany Pan ratując Melchiora proponuje mu diabelski układ: 
„Otworzę ci świat i zaprowadzę do ludzi. Poznasz i osiągniesz to 
wszystko, czego zapragniesz". 
Na pytanie Melchiora o moralność Zamaskowany odpowiada w stylu 
światowca, bogacza i filozofa : „moralność to realny produkt dwóch 
wyimaginowanych pojęć „musieć" i „chcieć". 
Zamaskowany Pan rozdziela Moritza i Melchiora, którzy są właściwie 
jednością. Odsłania faustowskie cechy Moritza i mefistofelesowski 
charakter Melchiora. Moritz, jako abstrakcyjny idealista, popełnia 
samobójstwo, Melchior, trzeźwy realista, wybiera życie . 

Zamaskowany Pan może oznaczać życie i śmierć. W świecie dzieci 

jest jeszcze przyjazny, a nawet chwilami zabawny. W świecie dorosłych 
jest groźny, niebezpieczny i ma oblicze diabelskie. 
Wedekind pisze, że wprowadził postać Zamaskowanego Pana, by 
wnikliwiej spojrzeć w życie dorosłych. Tym, co łączy „Przebudzenie 
wiosny" z ostatnią sztuką pt. „Herakles", jest właśnie owo pełne 
wątpliwości spojrzenie na życie. 
Zamaskowany Pan dla ludzi mocnych symbolizuje pełnię życia 
i szczęśliwą egzystencję; dla jednostek słabych i mało odpornych 
oznacza tylko jedno - śmierć i zniszczenie. 
Ale nie znaczy nic innego ponad owe „albo-albo", alternatywę, którą 
każdy nosi w sobie. Gdy rozdziela Moritza i Melchiora, sam jest 
postacią złożoną z Moritza, Melchiora, Hiinschena i Ernsta, Wendli 
i Ilse, pani Gabor i pana Gabor - z tych wszystkich, którzy jednoczą 
w sobie sprzeczne możliwości zachowania i wyboru! Dla jednych jest 
Bogiem, dla innych „diabolus ex machina". 

Hans-Jochen Irmer „Der Theaterdichter Frank Wedekind". 
Werk und Wirkung. Henschever!ag Berlin 1975. 

JAN ALFRED SZCZEP AŃ SKI 
FRANK WEDEKIND I JEGO 

„PRZEBUDZENIE SIĘ WIOSNY" 

„Przebudzenie się wiosny", sztuka Franka Wedekinda z 1891 roku. 
Jedna z „książek mojej młodości" - tylko hiążek, bo któżby się 
wówczas w Galicji ośmielił sztukę Wedekinda wystawić w teatrze! 
Książeczka w kiepskim tłumaczeniu i licho wydana, ale której treść 
wydawała mi się fascynująca. „Przebudzenie się wiosny" („Frilhlings 
Erwachen") przynależy do wieku XIX i jego obyczajowości zamkniętej 
w ciasnych normach, a raczej w klatkach, obyczajowości mieszczań
skiej. Wydawały się te klatki szacowne i bogobojne, a były w rzeczy
wistości zlepkiem obłudy i kołtunerii. Zapóźnienie Polski w sprawach 
seksu i drobnomieszczańska pruderia sprawiły, że w latach dwudziestych 
naszego już wieku sztuka Wedekinda i jej tezy brzmiały nadal współ
cześnie. Dopiero bowiem zaczynał się przewrót obyczajowy i utrwalały 
się takie zjawiska jak dancingi i pewna samodzielność w codziennym 
życiu panienek z dobrych domów (panienki z lepszych domów były 
zawsze emancypowane). 
Wtenczas, za pierwszej lektury dramatu Wedekinda, prawie całą 
uwagę skupiał problem uświadomienia, tragedia niewinnej Wendli 
i groźne losy dwu młodzieńców: nieszczęsnego samobójcy Moritza 
Stiefia oraz niebezpiecznego, chociaż jakby mimowolnego sprawcy 
dramatu Wendli, agresywnego .Melchiora Gabora. „Tragedia dzie-



cięca". Sprawa ju'.t dzisiaj tylko historyczna, ba, absolutnie zwietrzała, 
bardziej od nas odległa niż album rodzinny ze starymi fotografiami 
pań i panów zastygłych w śmiesznych pozach, w dziwacznych ubiorach. 
Gdyby tylko o to zagadnienie chodziło, mogłoby być „Przebudzenie s ię 
wiosny" świetną zabawą, kabaretową parodią. Ale „Przebudzenie się 
wiosny" jest czymś więcej, znacznie więcej. 
Historie literatury podają, że Wedekind by) prekursorem ekspresjo
nizmu. I nie tylko ekspresjonizmu. Ten znakomity pisarz niemiecki 
(ur. w 1864 roku), poeta, eseista, piosenkarz, a przede wszystkim 
wytrwały autor sztuk dla scen teatralnych, był również poprzednikiem, 
zwiastunem teatru Brech ta, a jednocześnie autorem, który realizm 
i naturalizm wiązał z deformacją i karykaturą. Jego talent satyryka 
i kabaretowego kuplecisty zaprowadził go nic tylko do kryminału 
(za „obrazę majestatu" cesarza \Vilhelma), ale i do groteski, tak 
znamiennej dla literatury naszego wieku. A jako moralista stał się 
Wedekind zaciekłym wrogiem mieszczańskiego stylu życia i filozofii 
sytego burżuja. S tąd atmosfera skandalu, jaka towarzyszyła premierom 
głównych jego sztuk: „Przebudzenia się wiosny", „Demona ziemi" 
(1895), „Puszki Pandory" (1904). Dopiero od triumfu „Przebudzenia 
s i ę wiosny", w czasi berlińskich przedstawień w 1906 roku, nie 
można jnż było podważyć znaczenia Wedekinda w niemieckim teatrze 
i pogodzono się z jego gwałtownością i silą oskarżeń. 

Jednakże gdy Wedekind w marcu 1918 roku umierał, schodziła do 
grobu cala epoka, w której tworzył i nastawały czasy, w których 
rychło uznano Wedekinda za pisarza przebrzmiałego, staroświeckiego, 
przynależnego li tylko do historii lit ratury. O \'\ledekindzie zapomnia
no - zwłaszcza w teatrze. 
Aż nastał jego renesans. Nie tylko dlatego, że pojawiła się moda 
retro. l.1ody by nie wystarczyło do powrotu Wedekinda na scenę. 
Zrozumiano jednak, że to świetny dramatopisarz, że jego teatr zyie 
(czy też ożył) i że w okresie, gdy zabłysnął na nowo geniusz Strind
berga, gdy przypomniano sobie o takich autorach jak Przybyszewski 
czy Stcrnheim, jest miejsce i na ponowne „odkrycie" Wedekinda . 
Wracają jego sztuki i na sceny polskie, a wśród nich na scenę Teatru 
im. J. Osterwy. 

W/ „Przebudzeniu się wiosny" warstwa obyczajowa jest dla dzisiejszej 
młodzieży zabawna. W dobie wychowania seksualnego, w dobie 
„kalendarzy" i pigułek, swobodnego „chodzenia ze sobą" - czyż 
trudno jest nie kpić sobie z Wendli, ofiary humorystycznej niewiedzy? 
Ale takie Wendle istniały i pokłtne praktyki przerywania ciąży zbierały 
obfite śmiertelne żniwo . Ale poza tym „Przebudzenie się wiosny" 
to nie tylko walka o mądrzejsze wychowanie seksualne i bezlitosna 
kpina z dawnej szkoły średniej. 

My dzisiaj w dramacie Wedekinda odczytujemy również podtekst 
społeczno-polityczny, akcenty narastania złowrogiej ideologii. Nad 
filozofią niemiecką czasów Wedekinda panował Nietzsche; zwłaszcza 
nad filozofią pisarzy, artystów. Pan z zasłoniętą twarzą w „Prze
budzeniu się wiosny", demoniczny reprezentant tej filozofii, bierze 

sobie ucznia. Za czasów Wedekinda był to teoretyk nadczłowieczeńst
wa, śmiałego w fantazji, powściągliwego i powściąganego w praktyce. 
Ale już Wedekind zdążył zobaczyć pierwsze wcielenia w czyn u wodnych 
haseł: mocnych ludzi, „nadludzkich" w agresji na zachód i na wschód. 
Nic cofajmy się przed stwierdzeniem, że w „Przebudzeniu się wiosny" 
pobrzmiewają akcenty prefaszystowskie. Oczywiście, radykał Wedekind 
w najbardziej koszmarnych swoich snach nie mógł sobie wyobrazić, 
do jakich konsekwencji zdoła doprowadzić młodych Gaborów zetknię
cie się z pokusami hitleryzmu: bo takie było prawdziwe oblicze Pana, 
który swą twarz skrywał u Wedekinda pod szczelną, jeszcze nie
przejrzystą maską. Zaczęła ona spadać z twarzy Zamaskowanego 
dopiero w 40 lat po pojawieniu się sztuki Wedekinda. Ale to był 
ten sam zły duch Niemiec, który w „Przebudzeniu się wiosny" rak 
diabelsko zaopiekował się Melchiorem. 
„Przebudzenie się wiosny" jest sztuką, w której dawność obyczajowa 
współgra z niepokojącymi odniesieniami do współczesności, a założenia 
realistyczne z elementami groteski. Czy we wspólczesnej interpretacji 
scenicznej należałoby zachować tę różnorodną stylistykę - nie wiem. 
Może lepiej wszystkie elementy sztuki nasycić klimatem retro, tak 
jeszcze wciąż ulubionym odwołaniem się do epoki secesji? Ale to już 
sprawa koncepcji reżysera i teatru. 

GRZEGORZ SINKO 
NAD DRAMATAMI FRANKA WEDEKINDA 

Przed przeszło pół wiekiem zawitali do Jamy Michalikowej w Krakowie 
z gościnnym występem członkowie monachijskiego kabaretu „Die Elf 
Scharfrichter". Swych tutejszych confrercs i publiczność zastali 
dobrze przygotowaną, bo przecież „dekadencka" poezja i piosenka 
wywodziły się nie tylko znad Sekwany, ale w równym stopniu znad 
Izery i Szprewy, z tym tylko, że w wiłhelmińskiej II Rzeszy silniej 
dochodził do głosu bunt i gorycz. Jean Richepin czy Aristide Briand 
spokojnie miotali w twarz obelgi płacącym za to słono filistrom z całego 
świata; „Chat Noir" czy „Lapin Agile" stały się wkrótce przybytkami 
klasycznymi. Natomiast jeden z filarów „Simplizissimusa" i „Elf 
Scharfrichter" Frank Wedekind (który zresztą wizyty w Krakowie nie 
złożył) , miał za sobą rok twierdzy w Konigstein, konfiskaty i procesy 
o obrazę moralności. Toteż ballady, które śpiewał przy gitarze, są 
cięższe i ostrzejsze od francuskich czy polskich. Są wśród nich, oczy
wiście, konwencjonalne anakreontyki w spóźnionej poetyce Heinego, 
są kpiny z filistra wzorowane w swej komicznej formie na Wilhelmie 
Buschu, nie brak międzynarodowego „bubliczkowego" motywu wiatru 
śmiejącego się złowrogo w latarni czy frywolnych historyjek o młodych 
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panienkach w rodzaju naszej Ludmiły czy Ernestyny. Przeważa jednak 
nura ostrzejsza: w balladzie „Verganglichkeit" poeta entuzjazmuje się 
odzianymi w czarne pończoszki nogami młodziutkiego chłopca w ba
lecie ubolewając, 7.e wkrótce doj rzało zniszczy piękno przedmiotu 
jego miłości; w sonecie „Perversitat" podnieca autora osoba wychudłej, 
zabiedzonej sierotki, „Meningitis tuberculosa" to szczegółowy opis 
konania malej dziewczynki. Nuta masochistyczna dochodzi do głosu 
w wierszu „An eine grausame Gelicbte", a „Lulu" oraz „Erdg ist" -
wiersze nawiązujące do czołowych dramatów pocry - gł szą jego 
buntowniczą ewangelię : „Dzielnym bądź i w grzech si ę gn1ż! " 
Z perspektywy lat, bez obecności autora jako wykonawcy, trudno 
przyznać kabaretowym wierszom Wedekinda jakiekolwiek znaczenie 
poza walorem dokumentu epok i. Nic był on PO-tą wielkie o lotu , po
nadto w osiągnięciu trwałego sukc su na e tradzie p zeszk dz iło mu 
poczucie wielkości własnej misji. D ystans wob c rangi własnej twór
czości, który zapewnił utworom z „Jam y" wesołą i łagodną starość 
klasyków, był obcy poecie „Jedenastu katów". Przede w zysckim czuł 
się on apostoł<!m i jako taki chci ał prze j ść d h istorii. cze rdzieści 
osiem lat po jego śmierci wydaje się , że ca wla ' n ie h i torin pła tał a mu 
złośliwego figla: nie idee, którym chcia ł s ł użyć, ale drugorzędne dla 
niego samego względy czynią go do dz.is godnym uwagi. 
Beniamin Franklin Wedekind (takie imiona nadali m u przy hrzcie 
w r. 1864 liberalni rodzice) pragnqł stać s i ę apo stołem płci. Apo talat 
ten miał zresztą w Niemczech długą tradycję od „ mancypacj i ciała " 
przez wczesnych romanryków z autorem skandalicznej Lucindy, 
Friedrichem Schleglem na czele, a rozwinął się potężnie w m cmizmie 
mieszając się ze zmąconą doktryną Nietzschego. Wedekind, cygan 
wcześnie skł eony z rodziną , szy ko wylądował w samym c~ntrum 
fermentu. Cz3sowe odziedziczeni e po ugu ie Suindbcrgu jego 
drugiej żony, Friedy Uhl i spłodzenie z nią syna byl zewn trznym 
przypieczętowaniem akcesu pisarza do grona „dzieci Szat na" opęta
nych problemem zmysłów. 
Od razu wsz1kże widzi się odmienność dxogi Wedekinda - prekurcora 
nowoczesności: debiutuje nie jzko piewca Erosa satanicznego spod 
znaku Baudelaire'a czy Barbey'a d'Aurcvilly, ale jako r paga ror 
uświadomienia i higieny młodzi , ży , Friihlingserwaehen (Przebudz nie 
się wiosny), napisana w łatach 1890-1891 „tragedia dziecięca" , okazu je 
swą nowoczesność właśnie przez fak t zupełnej już martwoty w częśc i 
propagandowej. Jak ongiś wzru ·za j ące stronice opisów więzi nia za 
długi u Dickensa czy maczane \ żółci karty „Prz dpiekla" Zap lsb ej, 
sztuka Wedekinda spełniła swe zadani e, osi ąrnęła swe cele i - ulegla 
dezJktualizacji. Istotna dla tamtej epoki problematyka dzisia j śmieszy 
i to wlaśnie można uznać za najlepszy dowód spełnienia przez utwór 
jego misji . 
Rozmówki takie, jak: „Mama przyrządzi nam lemoniadę i pogadamy 
spokojnie o rozmnażaniu'', czy spisany przez uczni ów w tym ważkim 
przedmiocie ilustrowany memoriał pt. „stosunek'', traktowany przez 
władze szkolne jako źródło demor 1lizacji - to wszystko po rewoluc ji 
obyczajowej i społecznej wydaje się bajką o żelaznym wilku. Również 

obraz szkoły, gdzie pod portretami Pestalozziego i Rousseau'a srożą się 
nad młodzieżą ginącą z „nerwowej gorącz.ki" straszliwi belfrzy, może 
dziś racze) wzbudzić ciche westchnienie zazdrości, niż głośny okrzyk 
oburzenia u każdego pedagoga pozbawionego egzekutywy i wydanego 
na łup swych podopiecznych i ich rodziców. Jeśli tuż po śmierci 
w r. 1918 doczeka ł się Wedekind w Niemczech szerokiego uznania 
jako bojownik \Vłaśnie realizujących się tam przemian obyczajowych, 
to po czterdziestu latach tezy jego stały się w znacznej mierze oczy
wistością, a dzieło - dokumentem historycznym. 
Istnieje w tej chwili jedna tylko chyba literatura na świecie, na której 
tle „Fr-Uhlingscnvachen" brzmi poważnie: literatura amerykańska. 
Pleć stanowi w niej ciągle jeszcze przedmiot patetycznej walki. Wcndla 
Bergmann i M oritz Stiffel mogliby zająć godne miejs . jako męczen
ni sprawy obok krzyżow nych, zarzynanych i przekłuwanych 
bohaterów Tenn sec illi amsa czy Albee 'ego. Zbieżności są zaska
kujące: sam otny seans H iinschen Rilowa w haremie pocztówkowych 
piękno ·ci (mi j ce, w którym 7.najduje się „otchłań zamykana klapą'', 
jest zupelnie niedwuznaczne!) czy niewinny szczebiot Wendli o braku 
doin j bielizny stanowi::i łącznic dokładny odpowiednik przygody 
starej panny-malark i z „Nocy Iguany". W idocznie i stnieją jeszcze za 
Oceanem względy działające na rzecz aktualności tego rodzaju tematyki 
jako sprawy o zasadniczym znaczeniu. Po tej stronie Atlantyku roz
pędziły je, i to już chyba od lat trzydziestych, pomruki spraw waż
niejszych. 

wie postacie w „ •rilhlingscrwachen" wyznaczają dalszą drogę roz
woju idei \V d kinda: „dziecię słońca" - rozpustna modelka Ilse 
i Zam a ko vany Pan z finału sztuki, który wzywa lvl.oricza z cmentarza 
w wielki świat i do barwnego życia. Oba te kierunki wytyczyła bio
grafia p isarza : cyrk, variete i teatr, w którym obracał się przez tyle 
lat jako autor, reżyser i aktor, były dla niego jakby enklawą wolności 
od filisterskiego ucisku, a wzorem „kobiety wyzwolonej" była „arty
stka" - modelka, tancerka lub aktorka - ze wszystkimi dziewiętnasto
wi ecznymi atrybutami tych ~awodów. Równocześnie, jako sekretarz 
hochsztaplera Willi retora w Paryżu zetknął si ę Wedekind z błyszczą
cym kr g iem Spławskich i Pochroniów; amoralny „Lebemann" wy
dawe ł mu się męskim odpowiednikiem „artystki" jako wcielenie buntu 
przeciw mi<eszczańskim wartościom i porządkowi. 
Sprawa kob iety, choć bardzo silnie i często akcentowana w dalszych 
dramatach W • ekinda, wydaje się dzisiaj przy ich lekturze bardzo 
prosta i - bardzo zwietrz~la. U podstaw koncepcji pisarza legł tu 
nio::u scheanizm, wielbienie moralności wyzwolonej od zła i dobra, 
kult irracjonalnego instynktu życia. To jednak, co u Strindberga 
i Przybyszew kiego pod wpływem schopenhauerowskiej doktryny woli 
- źródła nieustannych cierpień - przybrało formę demonizacji ko
biety-wampira, zmieniło się u Wedekinda w apoteozę kobiecości 
wcielającej pierwotne, zw ierzęce moce. Sztandarnwe dzieła wchodzące 
tu w rachubę to „Erdg.:ist" (tytuł polski „Lulu") i „Die Btichse 
der Pandora" („Puszka Pandory"). 
„Lulu" (z r . 1893) czyta się dzisiaj, a zapewne i dałoby się oglądać 





zupełnie świeżo mimo nieco mechanicznego kolejnego sprzątania ze 
sceny mężów tytułowej bohaterki. 
Przykładając miarkę psychologiczną trzeba wysoko ocenić postać 1:ulu 
jako dobre, bo nie zepsute pseudoscjentycznym żargonem studm~ 
nimfomanii. Dobrze zagrana i powabna Lulu mogłaby chyba do dz1s 
skutecznie konkurować ze wszystkimi kotkami na blaszanym dachu 
i z bohaterkami poszukującymi azylu w zamtuzach miasta Memphis, 
Tennessee. 

Puszka Pandory" (ukończona 1901 r., premiera 1905, konfiskata 
książki 1906) nie odznacza się już tymi w_alo_rami. Me_lodra.~atyc.zn~ 
awantury - od ucieczki Lulu z lazaretu w1ęz1enncgo az po Je) śm1erc 
w Londynie z ręki samego Kuby Rozpruwacza - t_o ja~by (zwłaszcz.~ 
od I I aktu) dalsze partie „Dziejów grzechu", pozbawione Jednak atrak~Jt 
w postaci Pochronia i Płazy-Spławskiego. Międzynarodowy śwt~~ 
paryskich „chodzików" i hochsztaplerów czy ponure obra~ pr.ostytu~)J 
na East Endzie Londynu zbladły po latach wskutek pow1elama w me~ 
kończących się odbitkach. Poza tym, po awanturach natury cenzuralne) 
z Lulu Wedekind wbrew zasadniczemu podziwowi dla swej boha
terki~ pięknego, drapieżnego zwierzęcia - chce moralizować i stra
szyć karą, choć zgodnym z jego ideami końcem „Puszki Pandory" 
powinien być pomyślny dla zbrodniarki finał z „Julietty" Markiza 
de Sade. Z całej sztuki pozostaje doniosły właściwie tylko jeden 
element, którego znaczenie podniósł zresztą sam autor w przedmowie: 

Puszka Pandory" to najwcześniejsze bodaj, jawne wprowadzenie na 
;cenę miłości lesbijskiej i to w sposób, który ani_ nie broni l?erwersji~ 
ani ponuro jej nie „unaukowia'', lecz odwołuje s1~ do lud~k1ch u~z~c 
widzów. Tragiczną heroiną, i to dużego formatu, )est tu mewątpltw1e 
hrabina Geschwitz - jedyna istota kochająca Lulu aż do jej haniebnego 
końca. 

Motyw Lulu powtórzy jeszcze Wedekind w późnym „klasycznym" 
okresie swej twórczości : w wierszowanej tragedii „Samson". Chodzi tu, 
oczywiście, o postać Dalili, której stosunek do. s.~,msona, ?ac~ch?wai:i~ 
miłością i nienawi ścią zarazem, ma w „wysokie) tragedii mem1eck1e) 
dawną parantelę, choćby w „Penthcsilei" Kl~ista. Z kol~i nie~asnąca 
miłość Samsona do sprawczyni jego zguby JCSt ogromme strindber
gowska. 
Kwintesencję swych poglądów na kwestię kobiecą i erotykę dał We
dekind w jednoaktówce w trzech scenach „To~ und Teufel" lu~ 
„Totentanz" (Taniec śmierci, 1905), wysoce skądmąd karykaturalne) 
wskutek niebywałego stłoczenia w niej wykład~ pogląd?,~ autora: 
„Schloss Wetterstcin" to jakby jeszcze jedna wersia „Lulu t „Puszki 
Pandory" rozszerzona o problematykę małżeństwa. Jak w wypadku 
Lulu nędza warunkowała przestępstwo, tak tutaj postępowanie Effie 
von Gystrow warunkuje bagno życia „przyzwoitej" rodziny. 
Wielką syntezę poglądów Wedekinda na kwestię kobiecą daje „Fran
ziska - nowoczesne misterium w pięciu aktach" (1911), pomyślane am
bitnie jako pierwszy w literaturze kobiecy odpowiednik Fausta. 
Omawiając dramaty Wedekinda dotyczące kwestii erotyzmu nie po-

dobna nie wspomnieć o rozbrajającym w swej patetycznej kaznodziej
skości traktaciku „0 erotyce" ze słynnym cytatem : „Ciało ma wła
snego Ducha" i o komicznym w swej skrajności dziele „Mine-Haha, 
czyli o wychowaniu młodych dziewcząt", napisanym w twierdzy 
Konigstein. \Vedekind - piewca instynktu, płci i wyzwolenia po
przez ciało - nienawidził idei emancypacji kobi_et gło~zonej P'.Ze7: 
realistów z Ibsenem na czele, widząc perspektywę Jedyne) prawdziwe) 
emancypacji w spotęgowaniu kobiecości, a nie w jej szpetnym za
przeczeniu, jakie aż nazbyt często przydar~a się osobom program~wo, 
a nie de facto „emancypowanym". Podobme zresztą - o czym świad
czą ro.in. fragmenty „Franziski" - przeciwstawiał się ze względów 
estetycznych i biologicznych socjalizmowi i - jednym tchem - „re
formowanym ubiorom systemu dra Jaegera" (jednoaktówka „Die Zen
sur" - „Cenzura", 1907). W drugim z tych punktów trudno mu 
zresztą, patrząc na fotografie z epoki, odmówić pewnej dozy słusz
ności. 
Dalsze przewodnie tematy u Wedekinda to, obok kobiety i ma~żeńst~a, 
eugenika, problem nadczłowieka i problem ~rtystr w fihstcrsk1m 
świecie. Wszystkie te trzy motywy łączy w sobie „H1dalla, oder Kar~ 
Hermann, der Zwergriese" („Hidalla albo Karol Hermann, karh 
olbrzym, 1903-4). Pokraczny bohater tytułowy, opano"."any myśl:i, 
o upiększeniu rasy ludzkiej, zakł~da. tu Stmyar~".szeme H~d?wh 
Człowieka Rasowego oparte na nowei, metzscheanskteJ „moralnosc1 dla 
bogatych". \Vśród członków towarzystwa odznaczających się szcze
gólnym zdrowiem i urodą miłość nie jest „wolna", ale ~ręcz nakazana 
i każdy stowarzyszony ma prawo do względów wszystkich pozostałych 
osób pici przeciwnej w związku; prawo to wyklucza odmowę. 
Nie warto się chyba rozwodzić nad stwierdzeniem, że nietzscheanizm 
oraz eugenika w swym stanie rozwoju sprzed lat kilkudziesięciu _ mo~ą 
się stać niebezpiecznymi w ręku obdarzonego egzekuryw:i, póhnteh
genta, który jak „Reichsheini" Himler gorąco w nie uwierzy, albo 
jak doktor Goebbels będzie w nich szuka~ rekom~~nsaty ~łasnego 
kalectwa. Zresztą sam Wedekind przy całe) sympat11 traktuie swego 
bohatera jak obłąkańca i kompromituje co chwilę jego doktrynę 
prostytuowaną przez spekulantów i . wykorzysty~am:i przez z~udzone 
wyższe sfery jako parawan dla carktem zwyczainego dolce vita. Ten 
rozrachunek autora z niewykonalnością własnej nauki jest bardzo 
interesujący, a już cyrkowy koniec Hermanna to rys zgoła autobiogra
ficzny. Po nagonce na „Lulu" musiar Wedekind żyć z występó~ 
kabaretowych, co uważał za poniżenie. Potem, zdobywszy powodzeme 
w teatrze, najchętniej właśnie grywał rolę Hermanna. 
Inne wcielenie nadczłowieka z lat dziewięćdziesiątych, bardzo bliskie 
w gruncie rzeczy postaci Undershafta z ,~M~jora Barb~ry'.' (ci~gle 
narzucające się porównania z Shawem do~1tn1e przypo~ma1ą o !cd~ 
ności myśli epoki), to tytułowy bohater sztuki „Der M,~rqu1s von ~et~h 
(1900), niepoprawny duch- „wieczny af~rzysta .. „Podob_n1<: Jak 
u Undershafta jego główne hasło to „me byc ubogim ; w p1emądzu 
dostrzega siłę napędową wszelkich poczynań ludzkich. 
W roku 1901 pisze u dna kłopotów i trudności swego Króla Leara 



pod tytułem „Konig Nicolo" („Król Nicolo"). Karl Hermann skończył 
w cyrku, tak tutaj wygnany król renesansowej Perugii zostaje najpierw 
aktorem komicznym dla publiczności w swej prawdziwej tragedii 
a wreszcie błaznem na dworze swego następcy-uzurpatora. Dramat 
godności ludzkiej, do której zrozumienia dochodzi wygnany władca, 
splata się tu z zawodowym dramatem aktora-błazna, spłaszczonym 
już zreszt:i i wyeksploatowanym w chwili powstania tragedii w „Paja
cach" Leoncavalla . 
„Herakles" (1917) w niezbyt udanych metrach antycznych jawnie 
ukazuje niezdolność autora „Frtihlingserwachen" czy „Markiza von 
Keith" do kontynuowania klasycznej niemieckiej tradycji w dramacie. 
Cóż pozostaje żywego z przedstawionego tu (z pominięciem kilku 
drobniejszych sztuk i patriotyc7.Ilcgo „Bismarcka" z r. 1915) dorobku 
\'{lede'dnda? Na pewno niewiele z tego, co sam uważał za treść swej 
m isji. Jego ciągoty do nadczłowieczeństwa poza dobrem i złem, 
wcielane dość powszechnie w postacie - w odmianie artystycznej 
typu Des Esseintes'ów i Dorianów Grayów, zaś w odmianie aktywnej -
l!ndershaftów, skompromitowały się w minionym okresie wielkich 
dyktatorów i do reszty rozwiały w naszych czasach standaryzowanego 
l:olektywizmu drugiej rewolucji przemysłowej na Wschodzie i na 
Z· chodzie. Sprawa uświadomienia młodocianych przeniosła się z dra
matu problemowego do programów i czytanek szkolnych, a eu6enika 
w dobie „kodu życia" zmierza raczej w kierunku wizji Huxleya 
z „Nowego Wspaniałego Świata'', niż ulepszania rodzaju ludzldego 
tradycyjnym sposobem. Można zrozumieć krótkotrwałą apoteozę We
de!<inda w Niemczech lat dwudziestych, gdzie spod pokrywy wilhel
mińskiej dyscypliny eksplodowało na krótko to wszystko, czego pisan: 
był skandalizującym prorokiem: jawne stowarzyszenie urningów, 
świetnie eksploatowana jako interes Nacktkultur czy pożyteczne 
sk~1dinąd, ale również bardzo dochodowe instytucje w rodzaju Magnus 
Hirschfeld-Institut, Ale cały ten hałas gwałtownej rewolucji obycza
jowej szybko ucichł w twardej rzeczywistości lat trzydziestych i później
szych w całym świecie. „Wyzwolenie Erosa" i jego tragizm żyje jako 
problem tylko w literaturze krajów zamożnych, a skrępowanych 
XIX-wiecznymi rygorami idealów mieszczańskich z USA na czele. 
\'<1 porównaniu zresztą z tą częścią problemowej dramaturgii nam 
współczesnej Wedekind wypada, jak sie rzekło, nie najgorzej. 
Podstawa, na której zaczyna budować swą twórczość Wedekind, to 
solidny natun11izm s.:.eniczny. Choć już w swej pierw~zej komedii 
„Die junge Welr" („Świat m!ody..:h", 1889), wspókzesnci „Vor Sonne
n3ufgang" („Przed wschodem słońca") Hauptmanna, wykpił bezli
tośnie w osobie poety Meyera i swego rywala i naturalizm, choć 
w prologu do „Lulu" naśmiewał się z bohaterów sztuk naturalistycz
nych i „problemowych'', to przecież dom i szkoła w „Frtihlingser
wachen", pałac i rudera w „Lulu" i „Puszce Pandory" czy świat 
interesów w „Karlu Hermannie" odpowiadają dokładnie kanonom 
dramaturgii naturalistycznej. „Der Marquis von Keith'', najbardziej 
jednorodna sztuka Wedekinda, zawdzięcza swą doskonałość właśnie 
faktowi, że bez reszty mieści się w owym kręgu . 

Na podstawie naturalistycznej rozlewa się, znowu w ścisłej zgodności 
z tendencjami epoki, polewa symbolistyczna. Propagandowe wido
wisko w przedmiocie nagości w trzeciej części „Schloss Wetterstein" 
to czysty symbolizm w karykaturalnie baśniowej odmianie, nawet 
z obecnością na pierwszym planie nieodzownej w takich wypadk<:ch 
studni. Nic inaczej ma się rzecz z „Konig Nicolo" bliskim mgliście 
hic. torycznym dramatom Maeterlincka czy młodego Yeatsa. Chwikmi 
\\szakże już wczesna dramaturgia Wedekinda zaczyna się burzyć 
i piętrzyć w zjawiska zupełnie nowe i na swój czas zaskakujące . 

\Vytłumaczenia, przynajmniej częściowego, można szukać w pro
gramie ideowym i artystycznym pisarza. Od naturalistów dzieliła go 
"italistyczna, irracjonalna koncepcja świata i człowieka. Od symtoli
~.tów - żarliwy apostolat moralisty poszukującego jak na jdobitniej
szych środków propagandy. I tu właśnie wkraczamy na teren n aj
ciekawszy. Podstawowe sformułowania znajdują się w uwadze wstępnej 
do „Schloss \Vetterstcin": 
„(Sztuka ta) zawiera moje poglądy na temat konieczności wewni;trz
nych, na których opiera się małżeństwo i rodzina. Wszystko, co 
dotyczy tworzywa - zdarzenia i przebieg akcji - jest przy tym rzeczą 
całkowicie uboczną. Ich osobliwość wynika z szerokości granic i swo
body ruchów, jaka mi była potrzebna, by pokazać moje f,oglądy". 
Dalszej wyraźnej wskazówki udziela przypis do drugiego aktu „Fran
ziski": „Aby drastycznie przedstawić ten problem (scil. małżeństwa) , 
skonstruowałem małżeństwo tak nieszczęśliwe, iakie w ogóle nie może 
istnieć w rzeczywistości - karykaturę nieszc:1.ęśliwej pary. Proszę więc 
nic brać zbyt serio materialnej strony dramatu, ale z tym więk~zą 
uwagą śledzić związki logiczne, o których zgłębienie i wyjaśnienie 
chodziło mi w tym akcie"' 
Karykaturalny w swej skrajności przykład zastosowania takiej teorii 
to właśnie „Totentanz'', gdzie po zapoczątkowanej dyskusji następuje 
na;nicprawdopodobniejsze nagromadzenie wypadków. Rzeczywistość 
oraz zasady prawdopodobieństwa zostają w wyraźnym celu agitacyjnym 
w pełni podporządkowane woli autora, przy czym nie dzieje się to ani 
w ramach symbolistycznej swobody legendy i baśni, ani w tradycyjnie 
swobodnej poetyce snu. 
Pierwszy znamienny sygnał ewolucji mamy już w sławnym w historii 
dramatu zakończeniu „Frtihlingserwachen"; warto pamiętać, że jest 
dopiero rok 1891 i że od „Gry snów" dzieli nas lat dwanaście, a sze
snaście od „Sonaty widm". Na cmentarzu, gdzie nad grobem ukochanej 
i przyjaciela rozpacza Melchior Gabor, po egzaltowanym i lirycznym 
monologu ów nieżyjący przyjaciel („potyka się przez groby trzymając 
głowę pod pachą") rozpoczyna najtrzeźwiejszą pochwalę samobójstwa 
od słów „Chwileczkę Melchior!". W chwilę potem wchodzi Zamasko
wany Pan, który przepędza upiora konwersacyjną prozą : „Zostań 
pan, gdzie należy. Jużeś przecie przeminął'', zaprasza J\,1.cJchiora na 
kolację i ofiaruje się wprowadzić młodzieńca w życie dorosłych. 
Upiór asystuje przy układzie, żegna się z .Melchiorem i jak najdo
rzedniej zabiera się do ustawienia obalonego krzyża na swej mogile 
i do wygodnego ułożenia się w niej na wieczny spoczynek. 



Punktem wyjśda j<:st tu niewątpliwie dla \Xledckinda grotcsk2, prze
rysowanie, w idoczne w sztuce już wcześni e j w schematycznie skary
katurowanych po;taciach belfrów, ale efekt jest najzupełniej nowa
torski: mamy tu do czynienia z czystą techniką ekspresjonistyczną, 

choć jeszcze nic ze ~wiadomą ekspresjonisty:::zną postawą. Żródła 
nowatorstwa są w tym wypadku dość jasne: apostolska namiętność 
propagandysty doktryny irracjonalnej w swych założeniach oraz za
miłow3nie do wykraczającej poza rzeczywistość szarży, wyniesione 
z cycku i vari~t·~ - ostatnich, zdaniem pisarza, bastionów ~wobody 
w m icwolonym świecie mieszczańskim. Tą właśnie szarżą, a nie 
tylko dzied:'.ictwern melodram atu , można by też tłumaczyć układanie 
się w serie; (czy stertę) ofiar Lulu w obu poświęconych jej sztukach. 

3lsza droga pisarza prowadzi go od li rycznych rapsodii i wybuchów 
do inkrustowania naturali stycznego dialogu bardzo nieudanymi zresztą 
partiami w ierszowanymi, w których poruszamy się na tereni e po
granicznym między symbolistycznym dramitem poetyckim a pierwszą 
fazą eksprc jonizmu, bardzo dobrze reprezentowaną u nas przez 
p isarzy „Zdro ju". Obok wszakże typowego dla tej fazy elementu 
mist)czno-moralizatorskiego mamy u \Xledckinda, w większym nasi
leniu niż u jego współczesnych, moment bezposrednio rewo1uc 'iny 
w odniesien iu do i stniejącej rzeczywi stości społecznej i obyczajowej. 
Przykładów do3tarcza przede wszystkim „Schloss \'(Tencrstein" i „Fran
ziska" ; w dru giej z tych pozycji poetyzacja i umistycznienie tematu 
imajdują tradycyjny precedens, do którego nawiązują nawet w formie 
wiersza, „Fausta" Goethego. 
Pogranicznc1 czy prze j ściowa pozycja W edekinda widoczna jest także 
w jego doktrynach ins nizacyjnych. J ego podstawowe założenie to 
stawi an ie znak u równości między aktorem a clownem czy bła7nem, 
co wyraża zasadniczą traged ie; artysty scenicznego. Z formalnego 
punktu widzen ia ważni e j szy jest fakt, że w myśl tego równania a tor 
nie je:; r pos t2ci ą i dentyfikującą się z odgrvwaną rolą; teza ta jes t 
zupełni e w raźna w sznikach „Kiinig Nicolo" i „Karl Hermann". 
Zgodnie z tym programem własne aktorstwo \Xlcdckinda, atakowanego 
przez recenzentów za dyletantyzm, było nieświadomie prckurwrskie. 
F ritz Strich, autor przedmowy do obszernego wyboru dziel \'X'cdekinda 
z r. 1923, stwierdza hrak wśród aktorów wychowanych w naturali
stycznej man ierze konwersacyjnej odtwórców żywiołowych wcdekin
dowskich postaci. Brak rm miał skłonić pisarza do wejścia na scen<; 
drama tyczną , gdzie grai on z patosem i fanatyzmem, ale zawsze 
ponoć pozwalał odczuć, o~e jest aktorem, twórcą odgrywanej postaci; 
był równocześnie „marionetą i tym, który nią porusza". Ograniczało to 
oczywiście moiJ iwości aktorskie Wedekinda do jego własnych sztuk, 
ale czyniło ze1\. równocześnie prekursora nowych tendencji teatralnych: 
od G ordona Craiga i r eformatorów rosyjskich do Bertolda Brechta. 
W n ieplewionym ogrodzie pisarza znajduj<] się ścieżki wiodące w naj
róż..niej sze strony. Najwidoczniejsza jest droga wczesno-ekspresjoni
sry zn a, ak nie brak też i innych. Żrący protest antymieszczański 
wiedzie ku twórczości Sternheima; znajdą się nawet u \Xlcdekinda 
ukrYte w naturalistycznej prozie rytmy staccato, które - rozwinięte 

przez Sternheima - stały się podstawą języka ekspresjonizmu w jego 
drugiej, pełnej fazie, przestając służyć satyrze i łącząc się u Kaisera 
czy Fritza von Unruh z najkrzykliwszym patosem. U Wedekinda 
patos ten jest już obecny, ale wyraża się w najtradycyjniejszej, post
-romantycznej formie wstawek poetyckich. Jak wygląda dosłowna 
kontynuacja zaangażowania Wedekinda i równocześnie rozwinię:ic 

tkwiących w jego utworach zarodków ekspresjonizmu, pokazuje sztuka 
o wyzwoleniu pici Arnolta Bronnena „Geburt der Jugend" („Narodziny 
młodości"), wielki skandal i sukces sezonu 1922, napisana zresztą juź 
w roku 191 4. Od prozy do wiersza i chóralnych litanii, od naturali
sty~znei ekspozycji do wyzwolonej z rygorów motywacji i prawdo
podobieństwa ekstatycznej orgii w finale Bronnen świadomie kroczy 
w ślady W edekinda, okazując równocześnie bardzo dobitnie różnicę 
między prekursorstwem a dojrzałym już w pełni kierunkiem. 
Wszystkie te względy historyczne niewiele chyba jednak obchodzą 
czytelnika lub ewentualnego widza Wedekinda. Elementów wczesno
ekspresjonistycznych nie należy tu przeceniać, chyba że chodzi o gene
tyczne badanie literackie; są one tak wymieszane z niedobrym poety
zowaniem i modernistycznym estetyzowaniem, że poza finałem 
„Friihlingserwachen" wydają się groteskowe nawet w lekturze. Na 
scenie sprawa byłaby jeszcze trudniejsza: na prawach dosłownoś,~i 

wywalałyby odnośne sceny śmiech lub nudę, a z dystansem i mruże
niem oka nie można przecież grać utworów apostołów . Gdyby chci ;;lo 
się traktować jego sztuki poważnie i zarazem nieantykwarycznie, to 
pozostałaby w nich żywa do dziś jego krytyka społeczeństwa hoch
sztaplerów i obłudników przeprowadzona w solidnej, naturalistycznej 
formi e, zapewniającej sztukom wartość dokumentu. 1'fożna sobie 
zupełnie dobrze wyobrazić na scenie współczesnej „Markiza rnn 
Keith" i na pewno pierwszą część dylogii o Lulu; zamiast drugiej 
części dałoby się z równym skutkiem adaptować „Dzieje grzechu". 
Jak bowiem nieklarowna, zwichrzona forma kładzie się jako przeszkoda 
w próbie ożywienia reszty dorobku \'l;Tedekinda, tak jego „pozytywne" 
posłannictwo zniszczył upływ czasu. Nadczłowieczeństwo i związane 
z tym zagadnienia eugeniki skompromitowały wydarzenia historyczne; 
tragedia artysty w mieszczańskim świecie to ograny temat moderny. 
Pozostawałaby sfera pici, w zakresie której rewolucja techniczna i spo
łeczna na~zych czasów przynosi wiele palących problemów, ale, jak 
s i ę zdaje, nigdzie nie zostały one dotąd w tym nowym kontekście ; 
w USA np. trwa ciągle „przebudzenie się wiosny" na wedekindowskim 
etapie i wyniki nie są szczególnie zachęcające. 
Jest więc Frank \Y/edekind, przynajmniej na razie, bardzo ciekawą 
postacią warw. przypomnienia i studiowania. 
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