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ION LUCA CARAGIALE 

artysta 

Cech _balwierzy budzi we mnie szczególną sympatię. 
Brz~a J~st krewną dłuta, pędzla, koturnu, smyczka pió-
ra b · ' 

- 1 o 1a wiem czego jeszcze! Stąd nieprzeparta skłonność 
do sztuk pięknych charakterystyczna dla wszystkich goli-

brodów. Sporo z nich porwanych namiętnością do teatru 
zostało aktorami; wielu innych pisuje wiersze, zwykle lirycz
ne, a najczęściej miłosne, niemal wszyscy powinni grywać 
na instrumencie, z pomocą którego mogliby w wolnych 
chwilach wyrazić ten przypływ uczuć, jaki budzi w nas 

śv..iiat pełen śv..iiatła, kształtów, ruchu i hałasu ... Podobnie 
jak w swoim czasie dziecko wyrywa się z łona matki, tak 
sztuka szuka ujścia z naszej duszy, ten przypływ uczuć trzeba 
oddać temu, kto je wywołał. Ukryte w nas ciążą, dręczą, 

nie dają spokoju dopóki nie zwrócimy ich w darze śv..iiatu, 

który przyjmuje te uczucia jedynie wraz z częścią naszej 
jaźni, stanowiącej rękojmię szczerości daru. 

Czyliż jest skuteczniejszy sposób ocalenia przed wtargnię
ciem chaosu światła do głębi naszej biednej duszy aniżeli 

boska muzyka? Nieokreślona i rozległa jak świat, tak samo 
nieprzenikniona i odnajdująca swój sens w sferze harmonii? ... 
Dlatego balwierze jak wszyscy artyści tak bardzo lubią 

śpiewające ptaszki. Pod puchem skrzydeł tętni jakże gorąca 
krew! Te małe istoty z nawiązką odrzucają światu to, co 
z niego biorą.,. 

Porzućmy jednak te rozważania i wróćmy do mego artysty
balwierza, który golił mi brodę, kiedy jej jeszcze nie miałem, 
i goli teraz - kiedy posiwiała. Był on w młodości c~órzystą 
w teatrze. Umie grać na gitarze, flecie i cymbałach, choć 
nie uczył go żaden profesor . Ma dwa koty doskonale wy
szkolone, jeden puszcza w ruch małą katarytlkę wygrywającą 
mazurka , drugi tańczy. Na ścianach razury pełno jest klatek, 
w których świergoczą rozmaite ptaszki. Pod klatkami wiszą 
obrazy: plan Sewastopola ze zdobyciem wieży Malkowa, 
egzekucja Maksymiliana , kapitulacja Sedanu, portret niebosz
czyka Abdul-Medgida i inne. 

W tej małej galerii znajduje się również oryginalne dzieło 
mojego artysty. Nie namalowane pędzlem, ale sporządzone 
z włosów o najrozmaitszych odcieniach: w tle widać górę, 
na jej szczycie stoi podróżny, u stóp płynie obfity potok, 
na przeciwległym brzegu pastuch czuwa nad trzodą, skła· 

jącą się ze zwierząt nieokreślonego rodzaju, podrożny ze 
szczytu góry przypala papierosa od fajki pastucha z doliny ... 
Co za perspektywa! Podziwiam ją przy każdym goleniu , 
gdyż umyślnie· sadza mnie na wprost swego dzieła - wie 
dobrze , jak- mi się ono podoba. 

Artysta mój miał kiedyś dwa koguty, które wpędził 

w nałóg pijaństwa, raczył je bowiem jagodami i ziarnem 
zalanym alkoholem . Pewnego letniego popołudnia ujrzałem 



tych dwóch wykolejeńców pijanych na umór przed razurą 

i defilujących po bokach ścieżki przed kudłatym, niegdyś 

białym pieskiem, ufarbowanym na czerwono barwnikiem 
do kraszanek. Samurako stał na dwóch łapkach, p:zy
strojony w napoleoński papierowy kapelusz, z ogromną szablą 
u boku i miał minę stosowanie poważną do sytuacji ... Arty
sta mój siedział na ławeczce założywszy nogę na nogę 

i komenderował grając na gitarze marsz z 1848 roku ... Wy
konywał tę starą piosenkę ludową z takim wyczuciem rytmu, 
z takim animuszem bojowym, że przys,iadłem się na ławecz
ce, by mu wtórować wybijając takt na denku kapelusza -
było to nieodzowne! Bęben ze swoimi gruppettami na słab· 

szej części taktu dodaje marszom pikanterii. Czereda dzieci 
z przedmieścia, które przyszły podziwiać koguty, nagle usta· 
wiła się w rząd i porwana przemożnym ytmem muzyki 
ruszyła za kogutami, defilując tam i z powrotem, tupiąc 

dziarsko bosymi nóżkami i na bruku rozpalonym letnim 
słońcem. Dla uświetnienia tej parady lekki wietrzyk - co 
za błogosławieństwo po skwarnym dniu! - sprawił, że 

czysty biały ręcznik zawieszony nad drzwiami razury za· 
trzepotał dumnie nad głowami maszerujących junaków. 

Aż do wieczora trwała ta parada wśród licznie zgroma
dzonych widzów. Kiedy ściemniło się na dobre, padł rozkaz 
rozejścia się i artyśta mój wstał z ławki~ zdejmując gitarę 
oznajmił publiczności : 

- Jutro wieczorem będzie jeszcze piękniej! 

Ale piękniej już być nie mogło. 

Artysta mój był również człowiekiem dowcipnym. Pod
czas wojny w 1879 miał kosa, który gwizdał kozaka , 
i sójkę-dyplomatkę, mówiącą po rosyjsku . Ilekroć wchodził 
do razury jeden z aliantów sójka witała go: 

- Zdraste! Zdarov7 

Kiedy zaś mój przyjaciel ostatni raz pociągnął pod włos 
brzytwą i pozwalał gościowi wstać, sójka zmieniając ton 
wołała: 

- No haraszol Dawaj pa ruski! 

Dopóki ujęty tak serdecznym przyjęciem Kozak nie 
zniknął za rogiem ulicy , kos wtórował mu gwiżdżąc ognistą 
piósenkę jego dalekiej ojczyzny. 

JON LUCA CABAGIALE 

nieco o teatrze 

Gdyby kiedykowiek wolno mi było udzielać rad akto
rom, powiedziałbym im bez namysłu: wybór repetuaru jest 
dla was ważny tylko z jednego punktu widzenia: dostosowa
nia sztuk do możliwości, jakimi dysponujecie. Poza tym 
wybór sztuki nie ma dla was żadnego znaczenia. 

Aktorstwo jest sztuką doskonałości; stawia sobie cel 
uzgodnić z zamysłem dramaturga; nigdy nie należy mu go 
podporządkować. Tylko pod tym warunkiem możecie speł
niać swoją misję ąrtystyczną i udoskonalić wymowę sztuki . 
Wybierajcie utwory, w których wy sami pokażecie się z naj
lepszej strony i nie wahajcie się ani chwili: odrzućcie znako
mity dramat, któremu nie potraficie sprostać jak należy 

i weźcie słabą farsę, którą zagracie cudownie. 

Prawdziwym teatrem jest nie ten, w którym grywa się 
dobre sztuki, ale w którym aktorzy świetnie grają . 

Najprymitywniejsza sztuka może być bardzo piękna, po
dobnie jak sztu a nader współczesna może być bardzo 
głupia. Aktorzy, którzy należą już do klasyków i będą zaw
sze zachwycać widzów, pod względem techniki i formy 



bywają bardzo prymitywni, natomiast niektórzy dramato
pisarze współcześni, którzy osiągnęli szczyty formalnego 
wyrafinowania, schodzą ze sceny jeden po drugim i toną 
w zapomnieniu. 

Teatr tak jak muzyka ma wiele wspólnego z architekturą. 
Dzieło dramaturga i kompozytora przypomina plan naryso
wany przez architekta: odnotowano w nim wszystko aż do 
najdrobniejszych szczegółów konstrukcji oraz ilości mate· 
riału. O ile jednak dzieło architekta jest trvvMe i niezmien
ne i gdyby projekt jego zamierzono powielić wzniesiono by 
gmach identyczny, ponieważ budulec jest nieożywiony, o tyle 
konstrukcje dramaturga i kompozytora powstają z ruchu: 
rodzą się, rozwijają i nikną w naszej obecności, a jeśli 

się je powtarza, za każdym razem brzmią nieco inaczej, 
albowiem tworzywo ich jest żywe. 

Wszystkie te dzieła jednak - i projekt architektoniczny, 
i sztuka teatralna, i kompozycja muzyczna - pozostają tylko 
zamierzeniem Jeśli nie zostaną wykonane. Niewątpliwie ko
media, i sonata mogą wydać się piękne (o ile są nimi 
rzeczywiście) i w czytaniu; także plan pałacu może się 

ładnie przedstawić; tym piękniejsze wydają się nam one, 
im lepiej potrafimy wyobrazić sobie ich wykonanie. Wszelako 
nie mogą jedynie za sprawą naszej wyobraźni stać się 

tym, czym byłyby w swoim rzeczywistym kształcie, w sto
sownym dl nich materiale. 

Aktorstwo ma zatem znaczenie tym większe, że budulcem 
jest dlań psychika ludzka, nie zaś kamień lub drewno. 
W architekturze kamień spoczywa na kamieniu i sam dźwiga 
okre'ślony ciężar. który nie powinien · przekraczać jego wy
trzymałości - i na tym polega stała równowaga . W teatrze 
dusze ludzkie są w ciągłym ruchu, siła konstrukcji wynika 
z chwiejnej równowagi. Stąd prosty wniosek, że i:tobre wy
konanie słabej komedii może ją uchronić od upadku, nato· 
miast licha gra może położyć najlepszą sztukę. Z tego wzglę
du mistrzostwo aktora - artysty miało i mieć będzie zaw
sze tak wielkie znaczenie dla utworu scenicznego, niezależ- . 

nie od jego literackiej wartości. · 

lfragmenty artykułu w gazecie .,Epoca" 1896 r.) 



JON LUCA CARAGIALE 

i dramaturgia rumuńska 

Gdyby sztuki Caragialego, Sebastiana i Cipriana wysta
wiono w Polsce tuż po ich rumuńskich prapremierach , na 
pewno cieszyłyby się u nas wielkim powodzeniem, gdyż są 
to dzieła świetne w swoim rodzaju. Niejednokrotnie nazy
wano Sebastiana „rumuńskim Szaniawskim", a „Kaczy łeb" 
Cipriana, sztuka o rumuńskich dadaistach, znalazła żywy 
oddźwięk wśród francuskiej i niemieckiej awangardy, trafiła 
nawet na scenę czeską, lecz pozostała nieznana w Polsce. 

Caragia le (1852-1912). jeżel i wierzyć jego zapewnieniom 
pochodził z albańskiej rodziny osiadłej w Grecji; dziadek 
pisarza, znakomity kucharz, przybył do Bukaresztu wraz 
ze świtą hospodara Caragii. Już synowie mistrza patelni 
zasłynęli jako wędrowni aktorzy. lon Luca Caragiale od 
dzieFka związał się z teatrem. Był kolejno statystą, sufle
rem, komediopisarzem i reżyserem. Jego „Burzliwa noc" 
rozpoczyna nową erę rumuńskiego dramatopisarstwa. Wy
stawiono ją 18 stycznia 1879 roku w Teatrze Narodowym 
w Bukareszcie. Intryga sztuki podobna jest wprawdzie do 
francuskich komedii, ale postacie są na wskroś rumuńskie, 

mają nawet swoje pierwowzory we współczesnych autorowi 
ludziach, po dziś dzień istnieje dom kupca drzewnego, 
pana Dumitrache, będący miejscem komediowej akcji. Sztu
ka wywołała zachwyty, ale i oburzenie. Zarzucano jej nie
moralność, ówczesna prasa nie mogła się pogodzić z tym, 
że autor wykpił jej napuszony styl i bezideowość, gwardia 
cywilna również poczuła się ośmieszona. Omal nie doszło 
do pojedynku z Caragialem. 

W 1884 Caragiale wystawił swoją najlepszą sztukę, cztero
aktową komedię, demaskującą politykierstwo klas rządzą

cych, ich skorrumpowanie i brak kultury. ,,Zgubiony list" 
odniósł wielki sukces na scenie Teatru Narodowego. Zachę
cony powodzeniem autor wziął udział w konkursie ogło
szonym przez Teatr Narodowy. Otrzymał pierwszą nagrodę 
za sztukę pt. ,,Jak to w karnawale". Premierze zapowie
dzianej na 4 kwietnia 1885 r. wróżono wielkie powodzenie. 
Niestety, krytyka przyjęła ją chłodno, publiczność po
czuła się urażona. Dlaczego? Zarówno w intrydze jak 
i w charakterze dopatrzono się zbyt wielu cech środowiska, 
zwanego przez Rumunów ,,mahala". Określenie to nie ma 
polskiego odpowiednika, odnosi się bowiem zarówno do 
miejsca, dawnego przedmieścia o parterowych, s~ytych w ogrod
kach domkach, do kondycji społecznej jego mieszkańców, 
drobnych rzemieśników, kupców, ale też niebieskich ptaków 
i ciułaczy, dorabiających się fortuny z całą bezwzględnością, 
jak również do ich nie pozbawionego wdzięku prostactwa, 
w którym ujawnia się bałkański charakter, mieszanina po
zostałości greckich, tureckich, cygańskich, dochodzi do głosu 
sentymentalizm, przebiegłość i kpina. W tym środowisku 

rodziły się najdosadniejsze powiedzonka i najzabawniejsze 
skojarzenia, tutaj wybuchały głośne kłótnie, sypały się 

pomysłowe przekleństwa, tutaj w ogródkowych knajpkach 
śpiewano nastrojowe lub rubaszne piosenki, z tego folkloru 
czerpali najwięksi rumuńscy pisarze. 

Obywatele świeio powstałej monarchii (Karol I korono · 
wał się na króla Rumunii w 1881 r.) za nic nie chcieli 
identyfikować się ze światem bohaterów Caragialego, mieli 
znacznie wyższe ambicje_ Mimo to jego komedie wywalczyły 
sobie z czasem należne im miejsce, powiedzonka stały się 

przysłowiami, weszły do mowy potocznej. Wszelako Cara
giale zniechęcony niepowodzeniami, mający wielu wrogów 
z racji jego działalności publicystycznej, spędził ostatnie 
lata życia w Berlinie, zgorzkniały, ale tęskniący za krajem. 

„Burzliwa noc", „Zgubiony list" i ,,Jak to w karnawale" 
weszły do żelaznego repertuaru teatrów rumuńskich, od-



nosiły też wiele sukcesów na scenach zagranicznych. M. in. 
wystawienie ,.Jak to w karnawale" w Paryżu wywałało 

szalone owacje. 
Dramaturgia rumuńska znana jest w Polsce mn1e1, niż 

na to zasługuje. Wprawdzie w latach międzywojennych. 
wystawiono sztukę Blagi pt. „Mistrz Manole", a po wojnie 
Dialog opublikował kilka dramatów rumuńskich, grano też 
z powodzeniem kilka sztuk w Warszawie, Łodzi , Bydgoszczy 
i Tarnowie, wszelako widz polski nie może sobie wyrobić 
sądu o największych osiągnięciach rumuńskiego teatru . 

Warto podkreślić. że niemal połowę reP,ertuaru teatrów 
rumuńskich stanowią sztuki roc1zime, przeważnie współczes· 
nych autorów. Wiele uwagi poświęcają oni tematyce histo· 
rycznej, zwłaszcza takim bohaterom narodowym jak Michał 
Waleczny, Wład Palownik, Stefan Wielki czy Avram łancu, 
ale głównie zajmują się problematyką współczesną, przy czym 
kształt artystyczny tych utworów bywa najrozmaitszy -
od - surowego realizmu - po wszelkie formy awangardowe. 

Do najciekawszych osiągnięć należą sztuki Marina Sorescu 
(ur. 1936). „Źródło" - to przejmujący dramat człowieka 
opierającego się siłom przyrody i wszelkim przeciwnościom 
losu. ,.Jonasz" i „Kościelny" - to obraz ludzi rozpaczliwie 
szukających absolutu. Sorescu podejmuje problemy ogólno· 
ludzkie, ale środki wyrazu czerpie z tradycji lud01Nych, 
z poezji obrzędowej . Dlatego zapewne tak bardzo doceniono 
jego twórczość na Zachodzie, odnajdując w niej ~ieże 
nie ograne motywy i zaskakujące sytuacje sceniczne. Ostat· 
nim sukcesem Sorescu jest sztuka pt. „Trzeci pal" , której 
akcja toczy się wprawdzie za czasów Włada Palownika, 
czyli u schyłku rumuńskiego średniowiecza. ma jednak uni· 
wersalną wymowę.Jest to właściwie czarna komedia, pełna 
niesamowitych sytuacji, operująca wspaniałym, niezwykłe 

dowcipnym, sarkastycznym dialogiem. 
Nurt rozrachunkowy, sięgający do wydarzeń z lat pięć-

·dziesiątych, pojawia się w wielu wybitnych sztukach. Titus 
Popovici (ur. 1930) w dramacie „Władza i prawda" przed· 
stawił konflikty w środowisku działaczy partyjnych. Każe 
im wspominać przeszłość nie po to, by wracać do krzywd 
osobistych, lecz by przypominać początki budowania socja
lizmu. męskie przyjaźnie, ówczesny zapał i wiarę w przy· 
szłość. Roztrząsa okres naruszania praworządności, stawia 
pytania zasadnicze i szuka przekonywujących odpowiedzi. 
Dumitru Radu Popescu (ur. 1935), autor wielu sztuk połi· 
tycznych również dokonuje obrachunków w sztukach pt . 
„Kotka w noc sylwestrową" „Balkon", „Te smutne anio· 

ły" i in. 

O budowie socjalizmu i przemianach świadomości społecz

nej mówią sztuki Mihaila Davidoglu, Alexandru Voit ina 
i Paula Everaka. Temu ostatniemu największy rozgłos przy
niosła sztuka „Ćma" poruszająca podobne problemy, co 
„Emigranci" Mrożka. Wielki sukces odniosła Ecaterina Oproiu., 
której sztuka pt. „Nie jestem wieżą Eiffla" grana była 

przez 24 teatry w 14 krajach, m. in . w Polsce. Nie mniejszą 
popularnością cieszy się jej następny „faktogram" pt. „ln
terviu" (Wywiad). Akcja jego toczy się w studio telewizyj 
nym podczas nagrywania programu przeznaczonego na Dzień 
Kobiet. Pasja publicystyczna i znakomicie nakreślone charak
tery zapewniają tej sztuce długi żywot na scenach nie tylko 
rumuńskich . 

Jak wszędzie na świecie, publiczność rumuńska lubi ko 
medie . Najczęściej grywano sztuki Aurela Sarangi, podobne 
do bulwarowych fars francuskich, choć poruszające znc>cznie 
poważniejsze problemy. W Polsce z powodzeniem wysta
wiono jego ,,Solo na perkusji'', „Christi, nie szalej!". „Ob
ronę sycylijską" . 

Tetar im. Tuwima wystawił farsę Dumitru Salomona 
pt. „Fatamorgana". Autor ten ma w dorobku kilka innych 
komedii, ale też i dramatów osnutych na życiorysach filo
zofów greckich: Sokratesa, Platona, Diogenesa. Parafrazy 
te pozwalają mu na konfrontacje rozmaitych postaw moral
nych ze współczesnością. Każda w inny sposób przedstawia 
konieczność działania, włączenia s ię w nurt przemian spo
łecznych i politycznych. 

Inny komediopisarz, Teodo,- Mazilu, bierze pod obstrzał 
głupców, którzy nie mają zrozumienia dla spraw wyższego 
rzędu i zamknięci w ciasnym egoiźmie nie doceniają pracy 
społecznie użytecznej . lon Baiesu uprawia zarówno dramat 
jak i komedię. „Christimia" to parabola o zatraceniu świado
mości w atmosferze pozbawionej kryteriów moralnych. 

Mimo wielu osiągnięć dramatopisarzy rumuńskich, tamtej 
sza krytyka nadal domaga się takich sztuk, które by pełniej 
zaspakajały potrzeby inelektua lne i artystyczne rumuńskich 
widzów, ukształtOINane przez repertuar św iatowy, a z wiel
kim pietyzmem prezentowany na rumuńskich scenach. 
W 1980 roku podczas „Dni dramaturgii polskiej" kilka· 
naście teatrów rumuńskich ma wystawić sztuki polskie -
zarówno klasyczne jak i współczesr.e. N aj bi iższy sezon 
teatralny w Polsce pokaże, czy potrafimy zrewanżować się Ru; 
munom zaprezentowaniem ich dramaturgicznego dorobku. 

Danuta Bierikowska 



Alexandru Colpacci 
nasz gość z Rumunii 

Reżyser przedstawienia, pan Alexandru Colpacci, urodził 
się 16.111.1945 r. w Bukareszcie, gdzie w 1970 r. ukończył 
wydział reżyserii Wyższej Szkoły Teatralnej im. fona Luki 
Caragiale. Dwa warsztaty dyplomowe wykonał w szkole 
w Bukareszcie oraz w Teatrze w Oradei (Teatru/ de Stat 
Oradea) , z którą to sceną związany jest po dziś dzień. 

W okresie stosunkowo niedługiej dotąd kariery reżyserskiej 
wyreżyserował 20 sztuk m. in. w teatrach: Piatra Neamt, 
Brasoy, Cluj i Galati, jak również w telewizji. Obecnie 

przygotowuje się do reżyserii pełnometrażowego filmu fabu· 
larnego. 

P. Colpacci zaznaczył już wyrainie swą obecność we 
współczesnym teatrze rumuńskim, uzyskując w 1976 r . krajo· 
wą nagrodę rumuńskiego związku artystów sceny i gazety 
„Trybuna" w Cluj za reżyserię sztuki ,,Balkon" O. R. Po
pesen. 

Już w następnym roku uzyskał nagrodę państwową oraz 
wielką nagrodę na festiwalu młodych twórców w Pietra 
Neamt za realizację „Er(ligrantów" Sławomira Mrożka. (Nota 
bene reżyser wystawił także „Tango" Mrożka). 

W 1978 r. p. Colpacci przyznana została nagroda za 
spektakl ,,Serca" Micei Bradu. w ogólnorumuńskim festiwalu 

w Bukareszcie. 
Reżyseria p. Colpacci w naszym teatrze stanowi pierwsze 

ogniwo współpracy, jaką nawiązaliśmy z teatrem w Oradei. 

kronika 

,.Srebrna Łódka" dla „Odprawy posłów greckich" 

Nagroda za najlepszy spektakl roku na scenach łódzk ich , 

przyznawana przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru, przypadła w tym roku 
w udziale Teatrowi im . Julian<J Tuwima za przedstawienie 
„Odprawy posłów greckic·h" Jana Kochanowskiego w adap· 
tacji, inscenizacji i reżyserii Józefa Jasielskiego. W'ęczenia 

zaszczytnej nagrody dokonał na tradycyjnym „Balu Aktora" 
w salach Muzeum Historii Miasta Łodzi prezes TPŁ prof . 
Mieczysław Woźniakowski w obecności władz partyjnych 
i miejskich. 

Odznaczenie jubilatów 

27 mraca br. na spotkaniu z okazji Międzynarodowego 

Dnia Teatru w Urzędzie Miasta Łodzi dekorowanych zo
stało Honorową Odznaką Miasta Łodzi dwoje aktorów -
jubilatów_ naszego teatru: Danuta Cwynarówna (35 lat pracy 
na scenie) i Tadeusz Koższnik (45 lat pracy zawodowej). 
Dekoracji dokonał przewodniczący Miejskiej Rady Narodo
wej, I sekretarz KŁ PZPR Bolesław Koperski w obecności 

prezydenta miasta Józefa Niewiadomskiego. 

w repertuarze 

Jan Kochanowski - ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH 
Jerzy Przeździeck i - WYPADEK 
Winfried Bauer - TYLKO MARTWY KOLEGP. JEST 

DOBRYM KOLEGĄ 
Edward Redliński - CZWOROKĄT 

Józef Hen - OKUP DLA WSZYSTKICH 

wydawca - Teatr im. J . Tuwima w Łodzi 

redakcja - Władysław Orłowsk i 

opracov1anie graficzne - Ryszard Kuba Grzybowsk i 
dru k -Zakład Graficzny Wyd. Nau k. w Łodz i 
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