
„ - ... 

HEINRICH BOLL 

• • zw1erzen1a 
clowna 



Cnocie własne jej rysy. 
złości żywy jej obraz. 
a światu i duchowi wieku 
postać ich i piętno 

!fJ IV 
PRAPREMIERA: iił 1982 

SZEKSPIR 

Dyrektor i KieroZŁ111ikArtyst}C\!1J." 
S.RADWAN 



„Happening" 
Heinricha 

Boi la 

Wacław Sadkowski 

Jesienią roku 1963 ukazała się powieść Bolla 
zatytułowana „Zwierzenia klowna"·. Bohaterem 
tej powieści jest niejaki Hans Schmer, syn po
tentata przemysłowego, „króla" węgla ~runa
tnego w RFN. Człowiek ten w!brał ~awod bla„ 
zna i uprawia go od lat, traktu]ąc go Jako formę 
buntu przeciw własnej rodzinie. Punktem zwro
tnym ~ jego drodze życiowej był dzień, je~en 
z ostatnich dni minionej wojny, w którym zgmę
ła jego siedemnastoletnia siostra Henri~t~a -. 
zgłosiła się ona dobrowolnie do młodz1~zo~~J 
służby przeciwlotniczej, rodzice wy~ra":ia~1 J~ 
z domu deklamując slogany o obrome „sw1ęte] 
ziemi niemieckiej". Hans pojął, że za tymi slo
ganami kryje się jedyne prawdziwe umiłowanie 
jego rodziców: umiłowanie złotodajnych pokła
dów węgla brunatnego. Znów - podobnie jak 
kiedyś w „Bilardzie o wpół do dziesiątej" -
matka skąpiła bohaterowi powieści nawet przy
zwoitego jedzenia, pod pretekstem spartańskie-
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go wychowania odarła jego dzieciństwo z wszel
kiej radości i blasku, wszystko w tym domu za
wsze podporządkowane było pieniądzowi - to 
zaś, co się dzieje po wojnie, kiedy jego oj,ciec po
mnaża fortunę i wpływy, przyjmuje w swoim 
domu ministrów, wyższych duchownych, mo
dnych artystów, ugruntowuje w bohaterze to 
przekonanie. 
Ten wątek powieści Bolla jest jednym z naj
ostrzejszych w literaturze niemieckiej oskarżeń 
wielkiej burżuazji zachodnfoniemieckiej, która 
nie wyciągnęła wniosków z wojennej tragedii, 
której egoizm klasowy i kastowy przesłonił 
wszystko, co się w świecie zdarzyło, która na 
wszystkie doświadczenia i wstrząsy dziejów 
odpowiada nacjonalistyczną demagogią. 
„Zwierzenia klowna" są jedną z najbardziej 
gorzkich i „czarnych" książek Bolla. Bo udzia
łem Hansa Schniera stanie się całkowity i zupeł
ny upadek. Maria, dziewczyna, którą poznał 
w środowisku postępowych katolików, po czte
rech latach współżycia tylko formalnie nie 
usankcjonowanego małżeństwem, zrażona tym, 
że Hans nie chce się zobowiązać, aby dzieci wy
chowywane były w duchu katolickim (Maria nie 
może zresztą mieć dzieci i roni kilkakrotnie), 
opuści go dla wysokiego dostojnika państwowe
go i dla pozycji swoistej „first lady" bońskich 
środowisk chadeckich. Jej odejście zepchnie bo
hatera powieści na dno rozpaczy, upadku psychi
cznego i fizycznego - rozpije się on, nie będzie 
już mógł nawet wykonywać swego błazeńskiego 
zawodu, odwrócą się odeń wszyscy znajomi, po
zostanie mu już tylko żebrać na schodach dwor
cowych, na· których usiądzie z gitarą, śpiewając 
litanię loretańską i podsuwając przechodniom 
odwrócony melonik. Cały ten proces upadku, 
klęski życiowej, zupełnego osamotnienia, uka-



zany w powieści z jakąś zajadłą niemal pasją, 
opleciony siecią sceptycznych, sarkastycznych 
niekiedy refleksji, jakimi Hans Schnier penetru
je rozmaite dziedziny życia, obyczajów, religii 
i filozofii jest właściwie jakimś rozpaczliwym 
wyznaniem rozterki, zawodu i bólu, jaki stał się 
udziałem samego pisarza. Wiele też mówi w tej 
książce pisarz gorzkiej prawdy o oportunizmie 
i zakłamaniu moralnym, które otacza bohatera, 
o hitlerowskiej przeszłości dzisiejszych działaczy 
chadecji i luminarzy „cudu gospodarczego". 
B<Hl stawił im czoło; tłumaczył, że „Zwierzenia 
klowna" są dlań przede wszystkim powieścią 
miłosną, powieścią o miłości zdławionej i podep
tanej. „Myślę, że nie ma w naszym społeczeń
stwie żadnego miejsca dla miłości. Miłość jest 
czymś na kształt eksplozji - zarówno dla zaan
gażowanej w nią pary ludzi, jak i dla społeczeń
stwa". Nazywając żartobliwie swą książkę „za
palniczką z dynamitem", tłumaczy pisarz dalej, 
że „instytucjonalizacja uczuć religijnych załama
ła jego bohaterów" - jest to wniosek wysnuty 
z dokładnej znajomości środowiska, w jakim pi
sarz tkwi od lat. Sam, rzecz jasna, nie jest owym 
błaznem ze swej powieści (podobnie jak Grass 
nie jest owym karłem bębniącym w blaszany bę
benek), nie zachodzi tu stosunek tożsamości 
między autorem a jego bohaterem, choć obaj 
mają zgodne poglądy na tę czy inną sprawę, 

choćby na służbę wojskową. mm uczynił swego 
bohatera klownem, aby móc obdarzyć go pełną 
wolnością odruchów i zachowań i aby poprzez 
„zwariowanego" błazna wykazać, „iż to społe
czeństwo jest o wiele bardziej szalone niż on, 
ponieważ ono traktuje wszystko poważnie i do
słownie, nikt nie przejmuje najmniej_szego dy
stansu estetycznego wobec siebie". 
W trzy lata po „Zwierzeniach klowna" mm za-
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drwił znów ze swego społeczeństwa. Jesienią 
1966 ukazała się nowa jego powieść, zatytuło
wana „Koniec podróży służbowej". Jej bohate
rami są dwaj stolarze z małego miasteczka, 
ojciec i syn - syn, odbywający właśnie służbę 
wojskową w Bundeswehrze, otrzymuje (nawia
sem mówiąc, w przedd_~ień zwolnienia) idioty
czne polecenie odbycia podróży wojskowym 
jeepem, po to tylko, aby na liczniku przejecha
nych przez pojazd kilometrów pokazała się 
liczba wymagana do poddania samochodu kolej
nemu przeglądowi, zmianie oleju, sma;owaniu 
itd. Zamiast tłuc się bez celu po autostradach, 
młody żołnierz przyjeżdża do własnego domu, 
wstawia samochód do ogródka i nie gasząc silni
ka czeka, aż pojazd osiągnie wymagany prze
bieg. W drogę powrotną do koszar ojciec i syn 
wyruszają razem - ale w pewnym momencie, 
na środku ulicy, zatrzymują samochód, oblewa
ją go benzyną i podpalają; następnie śpiewają 
głośno litanię przy płonącym wozie. (Podobnie 
zachowywał się Hans Schnier na stopniach lu
dnego dworca!). Najzabawniejsze jednak jest 
w tej powieści to, że sąd, który rozpatruje spra
wę, uniewinnia podpalaczy uznając·ich czyn nie 
za sabotaż, lecz za „happening", szczególny ro
dzaj „czynnego żartu". 

(uDrogi i rozd·roża 

literatury Zachodu" -
fragmenty) 
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,,Nohelitacja" 
buntowniczego 
prowincjusza 

Adam Krzemiński 

„Nieśmiertelni:' z Akademii Szwedzkiej, przy
znając nagrodę Nobla w uzasadnieniu werdyktu 
nie zawsze ujawniają wszystkie motywy, jakimi 
się kierowali. Biorąc pod uwagę uczestnictwo 
twórcy w życiu społecznym, jego wpływ na czy
telników i współobywateli, dużą uwagę poświę
cają „sprawie", jakiej laureat służy, a nie tylko 
fikcji, jaką tworzy. Nic też dziwnego, że niemal 
każdej jesieni wybucha stary spór, czy koronę 
i korony otrzymał naprawdę najlepszy i czy 
„sprawa", jakiej służy nowo obrany, naprawdę 
jest słuszna. Oponenci i obrońcy rzadko sięgają 
po argumenty literackie, częściej - po polity
czne; rzadziej cytują fragmenty powieści laurea
ta, częściej - jego publicystykę. Być może wy
nika to z charakteru życia literackiego naszej 
„epoki felietonu" - jak pisał laureat z roku 
1946, Herman Hesse - z zachwiania kryteriów 
i wszechobecności polityki. ( ... ) 
Ale Nobel dla Bema jest równocześnie dowodem 



uznania dla literatury zachodnioniemieckiej; 
glejtem dla literackiej krainy do niedawna wio
dącej prowincjonalne życie - nieobecnej w lite
raturze światowej lub raczej obecnej tylko mar
ginesowo. Boli, ten „dobry człowiek z Kolonii", 
nie należy do pisarzy uniwersalnych, nie jest 
„obywatelem świata" - jakim był Tomasz 
Mann czy Hermann Hesse. Jego wyróżnienie 
jest znamienne - oto ukoronowano pisarza cał
kowicie związanego z Republiką Federalną 
i tylko z nią, pisarza znanego na całym świecie, 
ale piszącego dla Niemców i o Niemcach z RFN. 
Nagroda ta przypieczętowuje istnienie odrębnej 
literatury zachodnioniemieckiej, mającej własne 
treści i żyjącej własną - choć krótką - hi
storią. To nie przypadek, że Akademia odznaczy
ła właśnie „prowincjusza" Bolla, a nie któregoś 
z nielicznych żyjących jeszcze „pisarzy ogólno-
niemieckich" starszego pokolenia. ' 
Heinrich Boli urodził się w Kolonii jeszcze jako 
poddany Wilhelma II - w roku 1917. Dzieciń
stwo spędził w Republice Weimarskiej, młodość 
w hitlerowskiej piechocie, w której służył przez 
całą wojnę. Wiosną 1945 roku zdezerterował. 
Nie był tchórzem ani bohaterem - przetrwał 
front wschodni, a jego dezercja oznaczała podję
cie walki nie tylko o przeżycie, ale i o człowie
czeństwo. Opuszczenie oddziału było początkiem 
długiego marszu praktykującego katolika - ku 
własnej wierze, początkiem długiej walki z kon
formizmem. Po wojnie „oddziałem", z którym 
nie chciał mieć nic wspólnego, stały się dla niego 
instytucje władzy po1itycznej, duchowej i du
chownej. 
Pisać zaczął w okresie „zgliszcz i ruin" - oczy
w1sc1e o wojnie. Była jego decydującym 
doświadczeniem. ( ... ) Zniszczenia, nędza oraz 
świadomość klęski militarnej i moralnej - pto 
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sceneria i tematy pierwszych opowiadań Bolla 
i jego kolegów. 
Zebrani w nieformalnej Grupie 47, reprezentu
jącej najróżniejsze kierunki i szkoły, a jednak 
wybijającej takt życia intelektualnego powojen
nych Niemiec, młodzi pisarze i intelektualiści 
z jednej strony z apatią patrzyli na ruiny, z dru
giej zaś wymagali od siebie krytycznego ucze
stnictwa w życiu społecznym, by nie stracić tej 
„ostatniej szansy wolności". 
Ale pierwsze postacie literackie Bolla: zarówno 
ci bezdomni rozbitkowie, jak i ci zaradni" orga
nizatorzy", znajdujący zawsze wygodny „od
dział", nie umiały znaleźć rzeczywistego porozu
mienia ze społeczeństwem. Skargi były głośniej
sze niż radość z odzyskanej wolności. Na pyta
nie „kim jesteś" niezmiennie odpowiadano „by
łem na wojrnie!" szukając w tym alibi dla zmar
nowanego już zdawałoby się życia, dla utraconej 
kontroli nad własnym losem. 
W 1951 roku Henrich Boli - były żołnierz, stu
dent, stolarz i urzędnik w jednej osobie -
otrzymał nagrodę Grupy 47. W tym samym ro
ku ukazało się kilka jego opowiadań i pierwsza 
powieść Gdzie byleś Adamie? ( ... ) 
Literatura zachodnioniemiecka - w każdym ra
zie ta, której przedstawicielem jest Boli -
ma osobliwy stosunek do przeszłości. Powołuje 
się na ciągłość historii, a jednak rok 1945 trak
tuje jako „rok zerowy". Także Boli piętnuje III 
Rzeszę, ale raczej wskazując na jej pozostałości 
w Republice Federalnej niż opisując lata 1933-
1945. Dopiero w swej powieści Portret grupo
wy z damą (1971) starannie rekonstruuje atmo
sferę Niemiec z czasów wojny, opisuje realia, 
bada motywy. Przedtem włączał jedynie pewne 
migawki z przeszłości, by wskazać typ świado
mości stworzonych przez siebie postaci. To 



ostrożne traktowanie przeszłości zdobyło mu 
szacunek czytelnika w kraju, a ironiczne przed
stawienie współczesności - szacunek czytelni
ków za granicą. ( ... ). 
Dopiero później Boli przechodzi od buntu gwał
townego do zabawowego. Od strzału Johanny, 
poprzez sarkazm Zwierzeń klowna (1963) oraz 
Opuszczenie oddziału (1964), groteskę Końca 
podróży slużbowej (1966), aż po twórczą na
iwność Portretu grupowego z damą (1971). We 
wszystkich tych powieściach i opowiadaniach 
postacią centralną jest uciekinier, ale uciekinier 
krótko ostrzyżony, w miarę stateczny, nie rzuca
jący się w oczy. Postaci Bolla to ludzie starsi, 
żadni hipisi, a jednak drop-outs. Czy to klown 
Hans Schnier, czy żołnierz Bundeswehry -
Cruhl, czy wreszcie pięćdziesięcioletnia Leni 
Gruyten - ich bunt jest łagodny, ale długo
trwały ... 
Zbuntowany błazen ze Zwierzeń klowna nie 
strzela. Całkowicie odrzuca reguły gry wyznaw
ców „sakramentu byka", nie podejmuje walki, 
która zakończyłaby się wciągnięciem jego same
go w krąg przemocy. Hans Schnier trochę przy
pomina głosicieli „ wielkiej odnowy" z końca 
lat sześćdziesiątych, ale nie poszukuje żadnej 
utopii, po prostu „zbiera monety", obserwuje 
liczne maski otaczających go ludzi - znajo
mych, krewnych i obcych. Hans Schnier jest 
bezradny w kontaktach z „normalnymi" ludźmi, 
pomaga jednak Bollowi ukazując w ten sposób 
instytucje, jakie reprezentują owi „normalni". 
A więc bezrobotny klown wspomina swego 
nauczyciela, kt&ry podczas egzekucji dezertera 
groził dziesięcioletnim uczniom, że „tak będzie 
ze wszystkimi, którzy odmawiają obrony świętej 
niemieckiej ziemi przed żydowskimi jankesami", 
a dziś „uchodzi za człowieka o odważnej polity-

cznie przeszłości, gdyż nigdy nie był w partii". 
Bunt Schniera (i metoda Bolla) - nie polegają 
na projektowaniu przyszłości, lecz na obnażaniu 
codzienności. W tym celu Boli przecina opisywa
ne zdarzenia licznymi nawrotami do przeszłości, 
wywleka rodowody „porządnych ludzi", porów
nuje ich dzisiejsze słowa z dawnymi czynami. 
Bardzo ważną rolę odgrywa tu wyczulenie pisa
rza na język, wydobywanie prawdziwego zna
czenia słów wydanych „na łaskę pozbawionych 
sumienia demagogów, taktyków, oportunistów, 
słów mogących stać się wyrokiem śmierci dla 
milionów, słów wystrzeliwanych jak pociski 
z maszyn kształtujących opinie". ( ... ) 

(Literatura na Swiecie, 
1973 nr l - fragmenty) 



Rozmowa 
z Heinrichem 

Bo Ilem 

ODRA: Problematykę wojenną podejmują dziś 
pisarze zachodnioniemieccy często, jednak prze
szłość wspominają nieraz jakby z psychicznymi 
oporami. Pan przedstawia te sprawy z nieco in
nego punktu widzenia. Postacie z Pańskich 
książek przezwyciężają w nowej powojennej 
rzeczywistości skutki przeszłości. Wlaśnie dzięki 
Pańskim książkom poznajemy klimat spoleczno
moralny Niemiec zachodnich. Sięgnijmy więc 
do początków Pańskiej twórczości, kiedy zaczął 
Pan pisać? 
BóLL: Zacząłem pisać już przed wojną, jednak 
niesprzyjające warunki polityczne uniemożliwi
ły mi zostanie pisarzem. Jako 17-letni, niezbyt 
jeszcze dojrzały młodzieniec pisałem wiersze 
i opowiadania. W początkach mojej twórczości 
byłem prawdopodobnie pod wpływem Dosto
jewskiego. Powiadam prawdopodobnie, gdyż 
moje rodzeństwo czytało wówczas raczej Che
stertona, Bloya i Bernanosa. Zresztą owa we-

wnętrzna rekonstrukcja jest dosyć trudna i czę
sto nieuchwytna. Można przecież do 15 roku 
życia czytać Karola Maya i nagle przejść do 
lektury Dostojewskiego. Nie jestem w stanie 
wskazać jednoznacznie moich preceptorów. 
Często pobudzał mnie do intelektualnej reflek
sji jakiś głupi film, jeśli odkryłem w nim ukry
tą myśl, którą warto było wydobyć na światło 
dzienne. Wojna miała prawdopodobnie tylko 
znikomy udział w postanowieniu pisania. Po
czątki tkwią raczej w społecznej niesprawiedli
wości lat dwudziestych i trzydziestych. 
ODRA: Czy natknąl się Pan już w latach trzy
dziestych na socjalistyczne teorie? 
BOLL: Była to luźna sympatia, która wzmocniła 
się dopiero w czasie wojny. W wojsku byłem 
dłuższy czas razem z komunistami. Ponadto 
miałem znajomego, który był świadomym mar
ksistą. Przebywałem z nim razem w szpitalu 
wojskowym. 
ODRA: Kiedy nastąpił pierwszy sukces literacki 
Heinricha Bolla? Jaka była reakcja ówczesnego 
czytelnika? · 
BOLL: Sukces odniosła druga powieść: „I nie 
poskarżył się ani jednym słowem". Wydawca 
był zdumiony, kiedy po roku wyczerpał się dru
gi nakład. Proszę nie zapominać, iż w latach 
1945-1955 zachodnioniemieckiemu autorowi 
było trudno konkurować z Sartrem, Camusem, 
Hemingwayem i Faulknerem. Pierwsza reakcja 
czytelników była dla mnie niemiła. Czytelnik, 
przez wiele lat zatruwany ideami narodowego 
socjalizmu, nie był przyzwyczajony do nowej 
tonacji. Otrzymałem wiele przykrych listów 
i pogróżek. Tego nie mogłem zmienić. Pisałem 
zawsze, i nadal piszę, z wewnętrznego przeko
nania, nawet - jeżeli trzeba - przeciwko czy
telnikowi. ( ... ) 



ODRA: Czy rejestruje Pan glosy krytyki, czy 
uważa Pan ją za zbędną, przeszkadzającą 
w pracy twórczej? 
BóLL: Oczywiście, reaguję na krytykę, choćby 
podświadomie. Bywało i tak, że kładłem się na 
tydzień do łóżka i mówiłem sobie: koniec z pi
saniem. Nie zawsze rozumiano moje intencje. 
Np. w „Końcu podróży służbowej" krytyka 
prawie nie wydobyła związku między happe
ningiem jako uznaną formą w sztuce a akcją 
polityczną. A rzecz była prosta: chciałem wy
kazać, że można sztukę wykorzystać jako wehi
kuł dla akcji politycznej. Krytyka jest często 
bokserem bez partnera. Krytyk pisze np. (obo
jętnie, pozytywnie czy negatywnie) recenzję 
o sztuce teatralnej, którą widziało trzy tysiące 
widzów. Jego wywody zaś czyta, przy sprzyja
jącym zbiegu okoliczności, pół miliona ludzi. 
Czy nie są to zachwiane proporcje? 
ODRA: Mówił Pan o możliwości transpozycji 
sztuki w sferę polityki. Gdzie Pan widzi swoje 
posłannictwo jako pisarza: w sferze moralnej 
czy politycznej? 
BóLL: W moim przekonaniu nie ma przeci
wieństwa między polityką a moralnością, tak 
jak jej nie ma między sztuką i moralnością. 
ODRA: Są wszakże pisarze (weźmy dla przy
kładu Guntera Grassa), którzy wyraźnie oddzie
lają to, co robią jako pisarze, od tego, co nazy
wają, jako zaangażowani obywatele RFN, akcJą 
polityczną. 

BóLL: Rozmawiałem na ten temat z Grassem 
wielokrotnie, mam bowiem poważne wątpliwo
ści, czy taka postawa jest słuszna. Nie bardzo 
wierzę, żeby sława literacka Grassa mogła mieć 
jakikolwiek wpływ np. na uzyskanie dodatko
wych głosów dla SPD. 
ODRA: Czy nie jest to nieco defensywny po-

gląd? W końcu ktoś kiedyś powiedział: Politik 
ist die Kunst des Moglichen! 
BóLL: Proszę mnie źle nie zrozumieć: jestem 
po prostu nieufnym realistą i wcale z niczego 
nie rezygnuję. Jestem zainteresowany stabiliza
cją SPD, choćby dlatego, że ma takiego męża 
stanu, jak Willy Brandt. ( ... ) 
ODRA: Jest rzeczą interesującą i polskiemu 
czytelnikowi raczej mniej znaną, że poza orygi
nalną twórczością zajmuje się Pan przekładami 
z języka angielskiego. Co Pana skłoniło do zaję
cia się pracą translatorską? 
BóLL: Fascynuje mnie język. Lubię szukać 
adekwatnych słów. Tłumaczenie jest procesem 
intelektualnego „brania" i „dawania". Równo
cześnie jest aktem sprawiedliwości i aktem wy
zwolenia samego siebie. Tak to odczułem np. 
przy przekładach książek Salingera. 
ODRA: Swego czasu napisał Pan sztukę „Ein 
Schluck Erde" („Łyk ziemi"). Od tego czasu 
zaniechał Pan tej formy. Czy dramat jest rów
nież Pańską „nieszczęśliwą miłością"? 
BOLL: Sztuki tej nie uważam za aż tak bezna
dziejną, jak to próbowała przedstawić krytyka. 
W ciąż szukam jeszcze odpowiedniej formy dla 
siebie w obrębie dramatu. Jest jednak niesły
chanie trudno znaleźć „wolne miejsce" między 
Brechtem a Beckettem. 

Rozmawtal: Norbert Honsza 
(Odra, 

1972 nr 9) 

Projekty kostiumów: 
Janusz Wrzesiński 
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HEINRICH BOLL 

zwierzenia 

(Ansichten eines Clowns) 

Przekład: Teresa Jętkiewicz 
Adaptacja: Józef Opalski 

OBSADA : 

Hans Schnier 
Alfons Schnier, ojciec 

Maria Derkom 

Mieczysław Grąbka 

Andrzej Buszewicz 
Anna Dymna 

Zohnerer, agent reklamowy !
Jerzy Swięch 
Edward Lubaszenko 

REŻYSERIA I CHOREOGRAFIA: 

Mieczgsłam Grąbka 
SCENOGRAFIA: MUZYKA: 

Janusz Wrzesiński Roman Opuszgński 

Z-cy Dyrektora B. IOWU, S. STUISUIUI 

Współpraca choreograficzna: Ewa Świtalska 
Konsultacja iluzjonistyczna: Lemana Lemanik 

Asystent reżysera: Andrzej Buszewicz 
W przedstawieniu WJ/korzystano muzykę Fryder11ka Chopina 

* Kier. Literaccy K. MIKLASZEWSKI, J. OPALSKI 

Insptcjent 
Sufler 

Katarzyna Kwaśniewska 
Ewa Jędrzejczyk 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem : 
- prac. krawtecka damska 

- prac. krawtecka męska 
Dekoracje: 

pracownia stolarska 
pracownta malarska 
pracownta ślusarska 

Marta Zuska 
Józef Kanta, Zdztslaw Szewczyk 

Wieslaw Wróbel 
Marta Trzupek 
Franciszek Malek 
Tadeusz Domtczek 

* 

pracownia perukarska-fryzjerska 
Obu wte 

G!. elektryk: 
Akustyk 

Kterowntk techntczny 
ORGANIZATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ 

Sp-nia Pracy „Gromada" Kraków 
Eugentusz Wandas, Eugeniusz Wątroba 
Jan Chltbk:iewtcz 
Witold Borkowski 
LESZEK BARANOWSKI 

~ JlW1 cT~~·t; 

Kier. Muzyczny li. MEJZA 
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1982 roku STAREGO TEATRU. 

Dziś oragniemy przedstawić naszym widzom dzieła związane 
z teatrem w dawnym Krakowie, a znajdujące się w zbiorach in
nych muzeów. Wypożyczyliśmy je na wystawę inaugurującą Mu
zeum Starego Teatru i korzystając z okazji zatrzymamy je na 
pamiątkę, reprodukując w naszym Diariuszu. 

Na pięknym obra:de Leon·a Wyczółkowskiego widzimy rzeźbę 
Heleny Modrzejewskiej. Ogląda ją najprawdopodobniej sama 
artystka, która przyszła tu z przyjaciółką lub znajomą. Strojna, 
wyniosła, ale z wdzięcznym przechyleniem głowy, w którym wi
dać zainteresowanie rzeźbą. Twórca, Edmund Rygier, zainspirowa
ny rolą Julii w wykonaniu Modrzejewskiej, widocznie chciał 
utrwalić młodą i urodziwą aktorkę; a scena ta oddaje zarazem 
styl epoki w ujęciu sylwetki i stroju, jak i chwilę zadumy w inty
mnym nastroju pracowni artysty. Za życzliwe wypożyczenie dzię
kujemy Muzeum Narodowemu w Warszawie. 

·Podobiznę drugiej wielkiej damy naszego teatru - Antoniny 
Hoffmann - namalował na palecie Tadeusz Ajdukiewicz (autor 
słynnego portretu Modrzejewskiej z psem. Kopię tego obrazu 
oglądają Państwo w holu Starego Teatru). Antonina Hoffmann 
poświęciła niemal całe życie scenie krakowskiej (1860-1897). Na 
portrecie przedstawia ją Ajdukiewicz w dobrej roli Bcatrix Cenci 
w dramacie Słowackiego. Podobnie jak inni aktorzy „epoki koż
mianowskiej" Hoffmannowa opracowała rolę Beatrix w oparciu 
o drobiazgowe studia. Upozowanie i kostium zapewne wzorowane 
na włoskim malarstwie późnego renesansu, nieco manieryczne jak 
u Guido Reniego, świadczą o dążeniu do tworzenia kostiumu sce
nicznego na podstawie wzorów malarskich z odpowiednich epok. 
W dokumentacji historii sceny krakowskiej portret ten stanowi 
cenną pozycję, niestety należy do zbiorów Muzeum Teatralnego 
w Warszawie. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za umożliwienie 
nam oglądania go w Muzeum Starego Teatru. 

Do cymeliów sztuki portretowej zaliczyć można dwie podobizny 
dyrektorów: Juliusza Pfeiffera i Hilarego Meciszewskiego - także 
ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie, ale nierozerwalnie 
związanych z historią. naszej sceny. Te gwasze malowane przez 
mistrza Juliusza Kossaka były niegdyś własnością znakomitości 
lwowskiego teatru Anieli Aszpergerowe~ i do dziś przechowały się 
w jej albumie zakupionym przez Muzeum Teatralne w Warsza
wie. Uroda tych portretów polega nie tylko na wielkim kunszcie 
malarskim, ale może jeszcze bardziej na wydobyciu charakteru 
modeli. Jakże ciekawe są to twarze i przebijające przez nie indy-

widualności obu wybitnych organizatorów polskiego życia teatral
nego. Cechowała ich energia, oryginalność i talent widzenia ukry
tych możliwości teatru. Meciszewski dyrektor sceny krakowskiej 
zaledwie przez trzy sezony, poprowadził ją w stronę nowoczesno
ści na miarę epoki, kładąc podwaliny pod późniejsze wspaniale 
osiągnięcia artystyczne teatru krakowskiego. Z własnych fundu
szów sprowadził dekoracje z Wiednia, ponieważ przywiązywał wa
gę do wiżuałnej strony przedstawień, do tej pory pomijaną. Juliusz 
Pfeiffer - drugi energiczny antreprener teatralny - zorganizował 
między innymi gościnne występy trupy krakowskiej za granicą, 
pierwsze we Wrocławiu w roku 1855 i w następnym roku w Wie
dniu. 

Muzeum Historyczne miasta Krakowa, a raczej Dział teatralny 
tego Muzeum użyczyło nam swych pięknych, oryginalnych dzie
więtnastowiecznych fotografii, pochodzących w większości z da
wnego zbioru Stanisława Dąbrowskiego, wybitnego znawcy teatru 
i kolekcjonera. Z powodu braku miejsca. możemy pokazać tylko 
jedno zdjęcie Józefa Rychtera w niezwykle bogatym kostiumie, 
potwierdzającym d!Jalość o szczegół historyczny i sumienne po
dejście do roli, tak charakterystyczne dla aktorów krakowskich. 
Bardzo dziękujemy Muzeum Historycznemu. 

Na zakończenie prezentujemy podobiznę Teresy Palczewskiej po
przedniczki Modrzejewskiej na scenie krakowskiej, wokół której 
krążą różne legendy. Litografia przedstawia nam Palczewską 
w roli Lucji z „Oblubienic:y z Lammermooru". W fantazyjnym 
stroju, z pewną siebie miną jawi nam się jako pełna tempera
mentu, apodyktyczna i kapryśna ponad miarę indywidualność, ja
ką była w istocie. Nie wahała się zrywać przedstawień z błahych 
powodów nie bacząc na straty teatru i gniew dyrektorów. Utalen
towana i wykształcona bez skrupułów wykorzystywała swe sta
nowisko „pierwszej damy teatru" i „pierwszej reżyserki w Polsce". 
Za wypożyczenie portretu Palczewskiej dziękujemy serdecznie 
Muzeum Narodowemu w Krakowie. 

Na listę ofiarodawców wpisał się ostatnio Pan Kazimierz Wi
śniak, przekazując trzy śliczne, unikalne fotograrie Heleny Mo
drzejewskiej oraz Pani Lidia Zamkow, która ofiarowała bliskie 
sercu pamiątki po Leszku Herdegenie. Wśród nich krótki miecz, 
który Herdegen nosił przy pasku, grając Hamleta w Starym 
Teatrze w 1956 roku. 

HELENA MODRZEJEWSKA ANTONINA HOFFMANN Mal. GVIDO Rj':NI (1575-1642) 

JULIUSZ PFEIFFER HILARY MECISZEWSKI 

JÓZEF RYCHTER TERESA PALCZEWSKA 
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