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Aczkolwiek {„.) demoniczny pierwiastek objawiać się może 
we wszystkim, co cielesne i niecielesne, a w najbardziej zdu
miewający sposób występuje u zwierząt, to przecież w naj
ściślejszym, iście cudownym związku pozostaje z człowie
kiem, tworząc jeden z elementów moralnego porządku świa
ta, jeśli nie przeciwstawiający się mu, to w każdym razie 
krzyżujący się z nim, tak, że jeśli jeden uważać będziemy za 
kartkę, to drugi uchodzić może za jego odbitkę„. 
Ale najpotworniej wygląda ów demoniczny pierwiastek, gdy 
opanuje wszystko inne w człowieku. Na swojej drodze życio
wej zdarzyło mi się spotkać kilku takich ludzi i mogłem im 
się przyjrzeć, czasami z bliska, a czasami z odda!i. Nie zaw
sze są to jednostki najznakomitsze pod względem umysłu 
czy talentu i rzadko odznaczają się przymiotami serca; ale 
emanuje z nich jakaś niesamowita siła i wywierają moc 
niepojętą na wszystkie stworzenia, a n::i.wet na żywio!y, ba, 
któż odgadnąć może, jak daleko sięga ich oddziaływanie? 

Goethe 

FRANK WEDEKIND (właśc. Benjamin Franklin Wedekindl 24 VII 1864 
Hanower - 9 111 1918 Monachium, niemiecki dramaturg, poeta i prozaik. 
Był synem lekarza i kalifornijskiej aktorki pochodzenia węgierskiego. 

Młodość spędził w Szwajcarii . W 1884 r. podjął studia germanistyczne 
i malarskie w Lozannie, a wkrótce potem studia prawnicze w Monachium, 
które przerwał w 1886 r. Targany wewnętrznym niepokojem zmieniał czę
sto miejsce pobytu i rodzaj zajęcia; był kolejno dziennikarzem, agentem 
reklamowym i sekretarzem w cyrku. W Zurychu zbliżył się do grona 
poetów naturalistów, m.in. do braci Gerharta i Carla Hauptmannów. Od
był też liczne podróże (Berlin, Monachium, Paryż, londynl, które dały mu 
okazję poznania wielu wybitnych artystów i pisarzy. Od 1896 r. pisał 

wiersze i opowiadania dla satyrycznego pisma „Simplicissimus". W 1898 
roku był kierownikiem literackim i reżyserem monachijskiego teatru dra
matycznego. Za polityczne satyry skazano go pod zarzutem obrazy ma
jestatu na ciężkie więzienie w Konigstein (1899-1900). W następnych 

latach występował w kabaretach monachijskich i berli1iskich z własnymi, 
najczęściej satyrycznymi utworami. Ciężka sytuacja materialna Wedekin
da poprawiła się nieco, kiedy na skutek interwencji przyjaciół pisarzy 
sztuki jego, które zwykle wywoływały skandale teatralne, zaczęto czę

ściej wystawiać na scenie. Od 1905 r. Wedekind pracował jako aktor na 
scenach Berlina i Monachium, odbył też z własnymi sztukami liczne 
występy gościnne w towarzystwie żony Tilly Newes, świetnej odtwórczy
ni głównych ról kobiecych w jego sztukach. Zakazywane często przez 
cenzurę, dramaty Wedekinda były jednak z dużym powodzeniem wy
stawiane w okresie Republiki Weimarskiej. ( ... ) Rozgłos przyniosła mu 

„tragedia dziecięca" „Przebudzenie się wiosny" 11891). Domagał się w 
niej reform wychowawczych w dziedzinie uświadomienia seksualnego do
rastającej młodzieży przez rodziców i szkolę, oskarżał mieszczańską mo
ralność wraz z jej obłudą i pruderią. Świeżość i realizm w nakreśleniu 

młodocianych sylwetek zapewniły sztuce niesłabnące powodzenie, a jej 
symbolika, doskonały monologizowany dialog, luźne następstwo scen na
leżą do elementów nowatorskich i oceniane były jako zapowiedź drama
tu eksresjonistycznego. Wedekind doczekał się za życia bardzo sprzecz
nych ocen, zamykających się między określeniami „erotyczna monoma
nia" i „tragiczny moralista". Wypływały one z buntu pisarza przeciw 
mieszczańskiemu porządkowi, zwłaszcza przeciw sprawom moralności, mał
żeństwa oraz pozycji artysty w iilisterskim społeczeństwie. Uznawanie 
przez pisarza moralności wyzwolonej od pojęć dogra i zła, witalistycz
na koncepcja świata i człowieka, zbliżona do poglądów Nietzschego, do
strzeganie sprzeczności między pierwotnym popędem seksualnym a pa
nującą zakłamaną obyczajowością stały w zdecydowanej opozycji do 
rozpowszechnionych wówczas poglądów, znajdujących swój wyraz rów
nież w literaturze. Zagadnienia te stoją w centrum większości jego sztuk, 
oscylują między groteskowością a liryzmem. („.) Następne sztuki Wede
kinda ,,Król Nikolo, czyli Takie jest życie" f 1901), „Hi dalia, czyli Być 
i mieć" (1904, II wersja 1911 pt. „Karl Hetmann, olbrzymi karzeł"), „Ko
rowód śmierci" (1906). „Franziska" (1912), cykl 3 jednoaktówek „Zamek 
Wetterstein" (19101 zawierają ostrą krytykę małżeństwa mieszczańskiego 

i poglądy \.Yedekinda na kwestię kobiety i erotyki. W utworach tych 
przeważają partie polemiczne, a refleksja góruje nad artystycznym ukształ
towaniem rzeczywistości. Wedekind należy do pisarzy. którzy z niezwykłą 
pasją kreślą stosunki społeczno-obyczajowe swej epoki. I tak z tą sa
mą zaciętością co w dramatach chłostał kodeks moralny mieszczaństwa 
w swoich lirykach („Brygida B.", „Morderca cioci"). Atakował również 

militaryzm, kolonializm i cenzurę. Najjaśniej wyłożone poglądy pisarza 
zawiera traktat „O erotyce" i opowiadanie „Mine-Haha, czyli o wycho
waniu fizycznym młodych dziewcząt" (1903). 

(wg „Małego słownika pisarzy niemieckich, au
striackich i szwajcarskich", Warszawa 1973) 
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Ulubiony pisarz: Schiller 
Ulubiony kompozytor: Beethoven 
Ulubiona książka: Casanova 
Ulubiony in strume nt: Kwartet smyczkowy 
Ulubiony bohater Literacki: Ryszard III 
Ulubiony bohater historyczny: Aleksander Wielki 
Ulubiony kolor: czerwony 
Ulubiony kwiat: kalia 
Ulubiona potrawa: ryba, drób, zielona sałata 
Ulubiony napój: lekkie wino rodzimej, produkcji 
Ulubione imię: Tllly 
Ulubiony sport: gra w teatrze 
Ulubiona nauka: religioznawstwo 
Ulubione kierunki w sztuce: Michał Anioł, Tizian, Rubens, Makart 
Ulubione towarzystwo: niefrasobliwie wesołe 
Budzi niechęć: brzdąkanie na pianinie 
Ulubiona cecha męska : temperament, energia 
Ulubiona cecha kobieca: mądrość 
Moja wizja szczęścia: zostać użytym zgodnie ze zdolnościami 
Najbardziej zręczny: w kłamstwie 
Najbardziej niezręczny: w mówieniu prawdy 
Ulubiona gra: gra ze światem 
Jak żyjesz: jako tako 
Twój temperament: melancholik 
Główna cecha charakteru: mam nadzieję, że upór 
Motto: 2 X 2 =4 
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Frank Wedekind 

DUCH ZIEMI (1893/94) 

Zamiast tytułu „Duch ziemi" mógłbym równie dobrze napisać psycholo
gia realna, w podobnym sensie jak polityka realna. Pisząc to starałem się 
wyeliminować wszystkie pojęcia, które jak miłość, wierność, wdzięczność 
nie dają się logicznie obronić. Dwie główne postaci Schon i lulu nie ma
ją nawet subiektywnie z tymi pojęciami nic wspólnego; ona, ponieważ 

nie odebrała żadnego wychowania, on, gdyż zdołał przezwyciężyć swoje 
wychowanie. Przedstawiając lulu chodzilo mi o to, aby ukazać ciaJo 
kobiety poprzez wypowiadane przez nią słowa. Przy każdej jej wypowie
dzi pytałem sam siebie, czy czyni ją ona młodą i piękną. Dlatego też 

lulu jest bardzo lekką i wdzięczną rolą, o ile tylko ktoś się do niej na
daje. Żałuję bardzo, że rolę tę obsadzano aktorkami, które zupełnie się 

do niej nie nadawały, które grały ją tak dziwacznie, sztucznie i niedo
rzecznie, że przez dramat „Duch ziemi" zyskałem sobie opinię wroga ko
biet. Trudną rolą w tej sztuce jest dr Schon, który nieustannie niszczy 
tworzony przez siebie nastrój powagi i musi stawiać czoła śmiechowi 

publiczności . j„.) 

Przełożyli 

Marzena Leszek Żylińscy 



Frrnk Wedekind 

SZTUKA 
I MORAlNOśC 

Co to jest moralność? 
Moralność to coś bardzo wielkiego. Przyjmijmy na początek, że mo
ralność jest tą najwyższą wartością, do której człowiek może dążyć. 
Moralność polega na tym, że człowiek kierując się własnym sumieniem 
postępuje najlepiej ja.k umie. 
Człowiek samotny nie może być moralny. Tylko pośród innych ludzi uło
wiek jest moralny. ( ... ) 
Istnieje wiele odmian moralności: moralność zaściankowa, moralność ha
nowerska, moralność pruska, moralność niemiecka, moralność ludzka. 
Moralność żołnierza (ślepe posłuszeństwo), moralność artysty (obrona wła
snych przekonań). 
Istnieje też obszar, gdzie nie ma już żadnej moralności, gdyż nieszczę

ście jest tam zlwt wielkie; to moralność drapieżników. A wszystko to 
w kręgu kultury chrześcijańskiej . 

Osobniki takie są przez moralność eliminowane, moralność prowadzi z ni
mi nieubałaganą wojnę, którą często kończy topór kata. Rezultat: Po jed
nej stronie ludzi moralność, po drugiej przeklęci i potępieni. 

Wówczas przychodzi Jezus Chrystus: A ostatni będą pierwszymi. Para
doks itd. - Fałszywa religia: Paweł. 
Ale religia jest zwyczajnie praktyczna. Chodzi o śmierć i życie. Wieczna 
śmierć, wieczne życie. A ponieważ w grę wchodzą tak potężne wartości 
więc religia musi być fanatyczna . Religia nie zna żartów. Dlatego podej
muje zaciekłą walkę przeciw moralności, ale nie przeciw tej dzisiejszej, 
lecz przeciw każdej, jaka kiedykolwiek stawała jej na drodze. 
Cóż stanie się z faryzeuszami oraz uczonymi w piśmie? 
Cóż stanie się z ... 1 Cóż stanie się z wszystkimi klechami i sędziami, któ
rzy stosowali tortury? 
Zgodnie z zasadami moralności są oni nietykalni. Ale religia, która 
o niebo przewyższa moralność, nie znajdzie dla nich dobrego słowa. Po
święcili wieczność doczesności i zostali nagrodzeni. 
Ale jak długo istnieje ludzkość duch człowieczy posiada) obszar, na któ
rym te przeciwieństwa łączyły się. Jest nim sztuka. Miejsce wyjątkowe 
dla tych, którzy stoją za wysoko, by uchybiać moralno§ci, którzy są zbyt 
bezinteresowni, aby potrzebować religii. ( ... ) 
Jeśli już coś pokrywa się z religią to jedynie sądownictwo . Religia to
warzyszy skazanemu na śmierć od cell do szaiot•J, a kiedy spadnie już 

jego głowa przejmuje go we władanie sztuka. Dlatego religia stoi o niebo 
wyżej od moralności, a sztuka o niebo wyżej niż one obie. (.„) 
Zachowajcie, moje panie i panowie, tę najwyższą ludzką zdobycz, która 
przypadła wam w udziale: Czcić sztukę, bać się Boga, l:!Yć posłusznym 

moralności. 

Przełożyli 

Marzena Leszek Żylińscy 
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Funk Wedekind 

PUSZKA PANDORY 

Z przedmowy do trzeciego wydania, 
1906. 

Przerabiając tę sztukę kierowałem się następującymi względami, któ
re skłoniły mnie też do tego, al)y utwór ten wydać w innej formie. 

Podczas gdy oskarżenie określiło sztukę jako szmirę pozbawioną 

wszelkich etycznych i artystycznych wartości, to trzy instancje, które 
miały tę sztukę osądzić, uznały właśnie jej etyczne i artystyczne walory. 
Instancjami tymi były: I Krajowy Sąd Królewski w Berlinie, Sąd Rzeszy 
w Lipsku i II Krajowy Sąd Królewski w Berlinie. 

Pierwszy Królewski Sąd Krajowy wydał wyrok uniewinniający i zwol
nił książkę do druku. Sąd Rzeszy stwierdzi!, że etyczne i artystyczne war
tości nie wystarczają jeszcze, aby uwolnić dany utwór od zarzutu porno
grafii i przyimując taki punkt widzenia unieważnił pierwszy wyrok. 

Drugi Krajowy Sąd Królewski podzielił opinię Sądu Rzeszy i zarzą

dził zniszczenie książki w jej pierwotnej formie, wydając jednocześnie 

niezwykle wysoką ocenę jej etycznych i artystycznych wartości, jakiej 
nie doczekała się w żadnej z publicznych recenzji. ( ... ) 

Tragiczną postacią tej sztuki nie jest Lulu, jak pomyłkowo założyli 

sędziowie, lecz hrabianka Geschwitz. Pomijając poszczególne intrygi we 
wszystkich trzech aktach Lulu ma z gruntu pasywną rolę . W przeciwień

stwie do niej hrabianka Geschwilz daje w pierwszym akcie dowód, mo
gę bez obaw powiedzieć, nadludzkiej wprost ofiary. W drugim akcie roz
wój wypadków zmusza ją do próby pokonania straszliwym wysiłkiem 

całej energii duchowej ciążącego nad nią fatum nienaturalności. W ak
cie trzecim, po tym jak ze stoickim spokojem zniosła cierpienia ducho
we, umiera w obronie własnej przyjaciółki. 

Obranie tego straszliwego, ciążącego nad człowiekiem fatum niena
turalności za przedmiot poważnej, dramatycznej inspiracji, nie zostało 

przez żadnego z sędziów ocenione jako niedopuszczalne. Przecież rów
nież w starożytnych greckich tragediach główni bohaterowie prawie 

zawsze stali poza naturalnym porządkiem rzeczy. Wywodzą się oni z ro
du Tantala; bogowie ukuli na ich czoła spiżową obręcz. To znaczy: po
mimo olbrzymich ewolucji duchowych, które każdemu innemu uczestni
kowi ich walk, zapewniłyby największe ludzkie szczęście, nie udaje im 
się uwolnić od ciążącego na nich dziedzicznie przekleństwa i giną wśród 
niebywałych cierpień z powodu swego przeznaczenia, bez żadnego po
żytku dla wspólnoty ludzkiej. 

W odczuciu widza nie można bardziej okrutnie ukazać owej niena
turalności. Jeśli widz opuszcza teatr z uczuciem es!etyczr.ej przyjemności 
i bezsprzecznych korzyści duchowych, to tym samym przedstawienie zo
staje wyniesione z wymiaru moralności w wymiar sztuki. 

Jednakże owo przekleństwo nienaturalności nie byłoby dla mnie wy
s~arczającą przyczyną, aby uczynić je źródłem inspiracji twórczej. Uczy
niłem to jednak dlatego, iż owo fatum w swojej współczesnej postaci nie 
byłoby jeszcze tematem twórczości dramatycznej. Ogarnęło mnie prag
nienie, by wydrzeć len potężny ludzki tragizm niewyobrażalnie wielkich 
i całkowicie bezowocnych duchowych zmagań piętnu śmieszności, jak też 
obudzić współczucie i litość u wszystkich tych, którym jest on obcy. 
Uważałem, że jednym z najskuteczniejszych środków prowadzących ku 
temu celowi, będzie ukazanie w możliwie najdobitniejszej formie naj
ordynarniejszych drwin i najbardziej krzykliwego śmiechu pogardy, ja
ki niewykształcony człowiek ma w obliczu onego tragizmu. w tym celu 
stworzyłem postać atlety Rodrigo Quasta. 

. Rodrigo Quast jest przeciwwagą dla hrabianki Geschwilz. W czasie 
pracy było dla mnie zupełnie jasne, że im brutalniej ukażę zatarg tego 
atlety, tym większa, z etycznego punktu widzenia, l)ędzie duchowa ewo
lucja, w którą nieszczęście zapędza hrabiankę Geschwitz. Było to dla 
mnie zupełnie jasne, że jeśli dzieło to miało spełnić swoje zadanie, to 
drwiny te przez powagę, z jaką traktowałem przeznaczenie hrabianki 
Geswchilz, musialy raz słabnąć, to znów przybierać na sile, i że w końcu 
na placu boju pozostać musiała tragiczna powaga jako bezwarunkowy 
i bezsprzeczny zwycięzca. ( ... ) 

Kiedy publikowałem ten dramat w jego pierwot.nej formie bylem do 
głębi duszy przekonany, że czynię zadość wymogom najwyższej ludzkiej 
moralności. Tak samo jasno zdawałem sobie sprawę z teg

1
0, że publika

cja ta może wywołać oskarżenie o obrazę moralności albo o rozpowszech
nianie pism pornograficznych. Fakt, iż moje oczekiw~nia się spełniły, jest 
dla mnie po części dowodem przeciw, jak i za słusznością moich prze
konań. Ale rozwój naszego ducha przez cale wieki dowodzi! że czło
wiek, który na jakimkolwiek polu poczynił zdecydowany kro~ naprzód, 
był stawiany przed sędzią pod zarzutem naruszenia tego właśnie obsza
ru. Lekarz, który wierząc w wyniki swoich badai1 decyduje się na do
tychczas nie stosowaną operację, wystawia się z całą świadomością na 
niebezpieczeństwo oskarżenia o uszkodzenie ciała luł:J nieumyślne spowo
dowanie śmierci. Jak uczy doświadczenie, wszystl~ie te dziedziny, które 
zdają się być najsilniejszymi przeciwieństwami, stykają się przecież w 
swoich najskrajniejszych przeciwieństwach. 

Lekarstwo i trucizna różnią się tylko sposobem użycia. Wzniosłość 
i śmieszność rzadko bywają przez otoczenie jednoznacznie rozróżniane. 
Prawdziwa wzniosłość bywa z początku prawie zawsze odbierana jako 



śmieszna, a jakże często zachowanie uważane powszechnie za szlachet
ne, demaskuje się w mgnieniu oka jako największa śmieszność. Summus 
jus i summa iniuria to pojęcia, które po wsze czasy będą się pokry

wać.( ... ) 
We wszystkich trzech zapadłych w sprawie mo1e1 sztuki wyrokach 

określono sprzedajną miłość jako niemoralną, a jej praktykowanie jako 

pornografię. 

z punktu widzenia moralności mieszczańskiej określenie takie jest 
z gruntu prawidłowe. Jednak już od bardzo dawna wielu szacownych 
poetów czuło się powołanych do chronienia sprzedajnej miłości przed 
potępieniem. Nawet Jezus Chrystus mówił do duchownych i sędziów, jak 
to już w innym miejscu podkreślałem: „Zaprawdę powiadam wam: celni
cy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego." (Ewan
gelia Sw. Mateusza, 21, 31). Ze swojego punktu widzenia nie mógł być 
Chrystus logiczniejszy i bardziej konsekwentny, swoje Królestwo Boże 

budował przecież dla zbłąkanych i utrapionych, a nie dla bogaczy; dla 
chorych nie dla zdrowych; dla grzeszników, a nie dla sprawiedliwych. 

Ale, tu słyszę pytanie sędziego, czy nie dlatego żałośnie upada kul
tura, że ci znękani, chorzy i grzesznicy w tej moralności znajdują uspra
wiedliwienie? Na to pytanie mam wiele odpowiedzi mogących uśmierzyć 
każdą obawę; bo jeśli ludzka moralność chce stać ponad mieszczai1ską, 

to jej wiedza o istocie człowieka i świata musi też być głębsza i rozle
glejsza. Ale gez wyraźnego wezwania nie palę się do obrony twórcy na

i;zej religii przed sędziami. ( ... ) 

Przełożyli 

Marzena Leszek Żylińscy 

Grzegorz Sinko 

FRANK WEDEKIND 
DAWNIEJ I DZIŚ 

Do szerszej publiczności dotarł Frank Wedekind najpierw jako pi
sarz otoczony aurą skandalu. Jego sztuka w sprawie oświaty seksualnej, 
i reformy wychowania młodzieży „Przebudzenie się wiosny", którą ogło

sił W r. 1891, musiała czekać na wystawienie do r. 1906. Sztuka o Lulu 
ukończona w 1895 r. została ze względów cenzuralnych podzielona na 
dwie częśd : premiera pierwszej z nich !„Demon ziemi") w r. 1898 wpro
wadziła autora na sceny niemieckie, ale część druga, („Puszka Pandory") 
czekała na druk w czasopiśmie do r. 1902, a wydanie książkowe skonfi
skowano. Rzecz grano tylko na zamkniętych przedstawieniach i szersza 
publiczność obejrzała ją dopiero w r. 1911, kiedy już pozycja autora 
była mocno ugruntowana, a sława jego stała u szczytu. ( ... ) 

Powrót Wedekinda na scenę w naszych czasach ma powody znacz
nie głębsze, niż dawne boje i skandale, i znacznie donioślejsze, niż śmia
łe zresztą poglądy autora na poszczególne zagadnienia. Przede wszyst
kim, po blisko sześćdziesięciu latach od jego śmierci, dostrzeżono w nim 
na równi z Augustem Strindbergiem najważniejszego prekursora drama
turgii XX wieku. Już przy pierwszym wystąpieniu na arenie literackiej 
Berlina w r. 1895 wypowiedział się on gwałtownie przeciw realistycznej 
technice społecznych sztuk Ibsena i przeciw naturalistom spod znaku 
młodego Gerharta Hauptmanna, demonstrując w swych pierwszych utwo
rach („Przebudzenie się wiosny", „Demon ziemi", „Puszka Pandory") dra
maturgię nową i oryginalną. 

Rozpocznijmy na przykładzie traktowanych łącznie obu sztuk o Lulu 
od sprawy akcji. Pierwotna jednoczęściowa wersja to taki sam dramat 
„stacji na drodze życia", jak późniejsza o kilka lat trylogia Strindberga 
„Do Damaszku". Cały bieg wydarzeń zostaje podporządkowany przed
stawieniu problemów bohaterów - akcja wyrasta z postaci, a nie po
stacie z akcji. ( ... ) 

Lulu spotykamy najpierw jako żonę starego i bogatego radcy sanitar
nego Golla, którego zdradza z malarzem Schwarzem pozując mu do por-



tretu. Goił zastaje parę in flagranti i zaraz umiera z wrażenia na serce. 
W drugiej „stacji" Lulu jest już żoną Schwarza; odkrycie jej bogatej 
przeszłości i promiskuitycznej teraźniejszości doprowadza zakochanego 
męża do poderżnięcia sobie gardła. „Stacja" trzecia to zmuszenie przez 
Lulu do małżeństwa cynicznego właściciela dziennika Doktora Schona, 
który przez długi czas korzystał z jej wdzięków, a w końcu, zakochaw
szy się, padł jej kolejną ślubną ofiarą. Nie mogąc znosić ciągłych zdrad 
z gyle kim, pragnie on zmusić Lulu do samobójstwa, ale w szamotani
nie zostaje przez nią w końcu zastrzelony. Jego miejsce u boku bohater
ki zajmuje jego syn, literat Alwa. 

Tak wyglądają kolejne „stacje" triumfów Lulu w „Demonie ziemi". 
W „Puszce Pandory" widzimy w akcie II. i III. jej drogę w dól; na

wet liczba klientów bohaterki w ostatnich scenach odpowiada liczbie jej 
ofiar z pierwszej części. W gruncie rzeczy mamy tu do czynienia z abstrak
cyjnym schematem, a nie z ciągiem akcji pozorującej rzeczywistość i We
dekind okazuje się prekursorem zarówno Strindberga, jak potem konstruk
cji „Baala" Brechta i innych dramatów ekspresjonistycznych, wreszcie na
wet w pewnym stopniu - późnego Brechtowskiego dramatu epickie
go. („.) 

Równie interesujący okazuje się język sztuki, który spełnia zadanie 
nieznane przed Wedekindem. Już w pierwszej scenie „Puszki Pandory" 
można zauważyć, że mówiące postaci wcale się ze sobą nie komuniku
ją. Każda z nich myśli wyłącznie o własnych interesach i zainteresowa
niach, co unaocznia od razu występujące w całej sztuce wyobcowanie 
postaci wobec siebie. W tych warunkach język, choć gramatycznie nie
zdeformowany, przestaje pełnić rolę narzędzia komunikowania się, a „rów
nolegle" dialogi Wedekinda w „Puszce Pandory" i w wielu innych sztu
kach zwiastują, zarówno w swym ogólnym znaczeniu jak w technice 
używania słów i zdań, dramaturgię po r. 1950, która po dziś dzień kła

d.zie silny nacisk na zerwanie więzi językowej jako na wyraz osamot
nienia człowieka we współczesnej zbiorowości. 

Warto również zaobserwować inną cechę j,ęzyka Wedekinda różnią

cą go od jego współczesnych - naturalistów: mimo pozorów naślado

wania mowy potocznej język ten chwilami staje się głosem nie postaci, 
lecz samego autora. („.) Są to już elekty charakterystyczne dla wydoby
wającego się na powierzchnię „ja'' autora w ekspresjonizmie i przypo
minają nienaturalistyczne kształtowanie języka w sztukach Stanisława 

Ignacego Witkiewicza. Problem akcji i języka, jak wiele innych spraw 
związanych z techniką dramatyczną Wedekinda, staje się jasny i zrozu
miały dopiero w świetle późniejszych wydarzei1 w teatrze światowym, 

co decyduje zarówno o ważności historycznej jego dzieł, jako o ich bli
skości dzisiejszemu odbiorcy. 

Traktowana z szerszej perspektywy historia Lulu („.) okazuje się czymś 
znacznie ciekawszym, niż jeszcze jedne melodramatyczne „dzieje grze
chu" w modernistycznym sosie rozważań o kobiecie, choć niewątpliwie 

punktem wyjścia Wedekinda J:iyły ściśle związane z jego epoką poglądy 
na temat erotyzmu. Wraz ze swymi współczesnymi widział on w „chuci" 
i kobiecości demoniczną siłę, ale nie obawiał się jej jak Strindberg, 
ani nie czynił szatańskim narzędziem jak Przyl;Jyszewski. Uważał kobietę 
za wcielenie mocy i piękna, które ulega zniszczeniu przez współczesne 
mu społeczeństwo . Niemiecki tytuł „Erdgeist", tłumaczony u nas tra
dycyjnie jako „Demon ziemi", ma niewiele wspólnego z satanizmem, na
tomiast odnosi się do Ducha Ziemj z „Fausta" Goethego - do niepojętej 
dla człowieka siły. W następnej sztuce Lulu jest Pandorą, która wedle 
jednej wersji milu wypuściła na świat wszystkie nieszczęścia, ale według 
drugiej zdołała zatrzymać w swej puszce jako wiano dla ludzi najcen
niejszy dar - nadzieję. Nosi też inne imiona, które nadali jej kolejni 
mężczyźni (Mignon, Nelli, Ewa) i reprezentuje w gruncie rzeczy samą za
sadę kobiecości. Występujący w prologu „Demona ziemi" pogromca cyr
kowy nazywa ją ,,pięknym, dzikim zwierzęciem" i biblijnym „wężem", 

słusznie przeciwstawiając tak witalistycznie i metafizycznie scharaktery
zowaną bohaterkę wplątanym w warunki społeczne przeciętnym posta
ciom Ibsena, czy jeszcze bardziej - całkowicie zdeterminowanym przez 
te warunki postaciom naturalistów. 

Nie znaczy to jednak, by („.) epoka i jej społeczeństwo miały być 

u Wedekinda całkowicie nieobecne. Podstawowa myśl brzmi, że wspania
ły twór jakim jest kobieta zostaje przez to społeczeństwo i przez męż
czyzn zamieniony w kupny przedmiot. („.) Używając sformułowań eko
nomicznych można stwierdzić, iż sztuka mocno tkwi w realiach świata 

kapitalistycznego z początku naszego stulecia, ale nie na tym przecież 

polegać ma jej aktualność, która wykracza poza jedną epokę i jedną 

formację zasięg dzieła wskazuje choćby omówiona już pokrótce ponad
czasowa metafizyka; powstaje tu napięcie między konkretnymi i wyraź
nie zaznaczonymi warunkami społecznymi, a sprawą „wiecznej kobieco
ści", podobnie jak daje się zauważyć napięcie między werystycznymi po
zorami, a modelowanym w gruncie rzeczy sposobem pokazywania treści. 

Tę podstawową sprzeczność można wytłumaczyć z lepszym skutkiem, 
niż kiedykolwiek przedtem. Jeśli przyjmie się stosunki między mężczyzną 
a kobietą za najtrudniejszy i najbardziej problemowy przykład stosun
ków między istotami ludzkimi, to w drastyczny sposóJ:i ukaże się z ich 
analizy prawda sformułowana przez dzisiejsze przyrodoznawstwo i nauki 



społeczne w stosunku do całego naszego gaiunku: niedopasowanie po
wstałego w procesie ewolucji naturalnej kodu biologicznego do kodów 
kultury, które to dwa czynniki razem wzięte sterują naszymi zachowa
niami. Sprawy erotyczne podobnie jak tyle innych podstawowych probie
mów ludzkich, ważą się między tymi biegunami, a wobec względnej sta
bilności biologicznej gatunku, zmiany następować mogą tylko w zakresie 
kultur. W epoce Wedekinda niezgodność obu tych czynników była bardzo 
mocno zaakcentowana w życiu i wyraźnie uświadamiana sobie przez pi
sarzy oraz publiczność. ( ... ) 

(fragmenty artykułu pomieszczonego w programie 
do „Puszki Pandory" zrealizowanej w warszaw
skim Teatrze Studio w 1976 r.) 
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