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SŁOWA BOŻE 

Zazwyczaj są młodzi. Wśród tłumu spieszących się ludzi 
odznaczają się ostentacyjnie zadbanym strojem, makijażem, 
fryzurą. Czynią wiele, by sprawić na nas wrażenie ludzi suk
cesu, którzy w napiętym harmonogramie biznesmenów wy
kroili kilka chwil na bezinteresowną kwestę. Potrząsają przed 
nami puszką, oferują krzyżówki, ze sprzedaży których do
chód przeznaczony będzie na przeszczep szpiku pięciolet
niego Jasia, na leczenie wątroby siedmioletniej Małgosi. 
Łagodną perswazją przekonują nas, że drobnym datkiem 
możemy odwrócić koło fortuny, uracować życie, złagodzić 
cierpienie. Wszystko co dzieje się dziś kilkadziesiąt metrów 
od Teatru im. Juliusza Słowackiego, na trakcie od Bramy 
Floriańskiej do Dworca, w czasie kiedy na scenie grana jest 
„tragikomedia wiejska" - SI.owa Boże, którą w 1920 wydru
kowano w gazecie w odcinkach (jak powieść). 
Jest jednak tak, że świat jest dla nas bardziej tym co pamię
tamy, aniżeli tym, co widzimy. Dlatego nasz obraz Hiszpanii 
kształtowały sztychy Gustawa Dore, gdzie żebrak jest czę
ścią lokalnego kolorytu słonecznej Andaluzji, którą dla Eu
ropy odkryli romantyczni angielscy podróżnicy. Gdyby ro
mantycy swoje peregrynacje po Hiszpanii zaczynali od de
szczowej i spowitej mgłami Galicji, której synem był Valle
lnclan, nasz stereotyp hiszpańskości był inny, ale zarazem 
utraciłby swoją egzotykę, ową zwalniającą od myślenia 
o własnym domu inność, manifescowaną we westchnieniu: 
„Ależ co hiszpańskie!". 
W narzuconym nam przez romantyków stereotypie łatwo -
na szczęście - znaleźć szczelinę. Ta luka to Caprichos Fran
cisca Goyi. Kiedy patrzymy na akwafortę Gdy rozum śpi, budzą 
się upiory, nie mamy wątpliwości: ten znany każdemu rysunek 



Ramón "ar~a del Yalle-lnclan {I 866-1 9 J 6) 

1866 - w małym rybackim porcie Villagarcfa de Arosa na wybrzeżu 
Atlantyku, w hiszpańskiej prowincji Galicja, przychodzi w rodzinie 
zamożnego marynarza o ambicjach literackich na świat Ramon, na
prawdę nazywa się Ramón Valley Peńa. 
1888 - debiutuje krótkimi opowiadaniami w prasie lokalnej. 
1890 - po śmierci ojca porzuca studia prawnicze na uniwersytecie 
w Santiago de Compostela i przenosi się do Madrytu, czas spędza 
głównie w kawiarniach drukując w prasie opowiadania. 
1892 - odpływa do Meksyku, tam jako dziennikarz współpracuje 
z dziennikami „El Universal" i „El Correo Espanol". 
1893 - przez Kubę wraca do Hiszpanii. 
1895 - w Madrycie i Santiago de Compostela prowadzi życie kawiar
nianego oratora zyskując pewną popularność w kręgach cyganerii ar
tystycznej. Debiut książkowy Femininas (Powiastki dla kobiet. 6 histo
rii miłosnych). 
1898 - debiutuje jako aktor w sztuce swojego przyjaciela Jacinto Be
navente. 
1899-w wyniku awantury z Manuelem Bueno traci rękę. Reżyseruje 
Poskromienie złofnicy Shakespeara. Tłumaczy z portugalskiego i fran
cuskiego. Broda pustelnika, zarzucona peleryna, długie włosy, orygi
nalne sądy, imponowanie tytułem markiza (bez podstaw) sprawiają że 
staje się postacią powszechnie znaną i przez wielu podziwianą. 
1902 - ukazu je się pierwsza z Sonat- cyklu przygód erotycznych mar
kiza de Brandomin; będącego autoportretem autora. Cykl wzbudza 
powszechny zachwyt. 
1905 - przyłącza się do organizowanych przez czołowych przedstawicieli 
„Pokolenia 98" protestów przeciw przyznaniu literackiej nagrody Nobla 
hiszpańskiemu dramaturgowi starszego pokolenia Jose Echegarayowi. 
1907 - pisze cykl powieści z wojny karlistowskiej (Krzyżowcy, Blask 
ogniska, Sokoły niegdysiejszych czas6w) i cykl tzw. komedii barbarzyń
skich (często traktowąnych jako dialogowane powieści), Herbowy orzeł, 
Wi/r,w romanca i Srebrzyste lico. 
1910 - z ramienia Partii Tradycjonalistycznej (karlistowskiej) kandy
duje na posła, bez sukcesu. 

1911 - zaczyna drukować wiersze po galicyjsku. 
1915 - zwraca się do ministerstwa sprawiedliwości o uznanie i potwier
dzenie swojego prawa do tytułów „markiz del Vallo, wicehrabia 
Viexfn", otrzymuje odmowę, ale król pragnąc mu to zrekompenso
wać powołuje dla niego katedrę estetyki w Akademii Sztuk Pięknych, 
z której rezygnuje po kilku wykładach. 
1916 - jako korespondent dziennika „El lmparcial" objeżdża fronty 
I wojny światowej. 
1920 - w dzienniku „El Sol" ukazuje się w odcinkach dramat Słowa 
Boże. Tworzy własny typ groteskowego dramatu, który określa jako 
„esperpento" - Blaski cyganerii, Rogi pana Bagateli. 
1925 - ukazują się Dzieła zebrane (25 tomów). 
1926 - ukazuje się Tyran Banderas, najwybitniejsza z powieści Valle
Inclana, ta powieść zainspirowała modę na latynoamerykańskie po
wieści o dyktatorze, która trwa do dziś. 
1927 - nakaz konkwistaty dramatu (esperpento) -C6rka kapitana jako 
utworu szkalującego armię. 
1929 - aresztowany pod zarzutem zakłócania przedstawienia teatral
nego, z rozkazu dyktatora Primo de Rivery spędza 15 dni w więzieniu, 
cela w której przebywa jest najczęściej wizytowanym miejscem przez 
kwiat intelektualny Hiszpanii. 
1930 - karlistowski pretendent do tronu Hiszpanii nadaje mu tytuł 
„Caballero de la Orden de La Legitimidad Proserita". 
1931 - w dzienniku „El Sol" deklaruje, że Hiszpania potrzebuje dyk
tatora takiego jak Lenin. 
1932 - rząd republikański mianuje go Generalnym Konserwatorem 
Zabytków, członkowie twierdzy hiszpańskiego liberalizmu El Ate
neo de Madrid wybierają go na przewodniczącego, on sam zgłasza 
akces do Międzynarodowego Związku Pisarzy Rewolucyjnych 
w Moskwie. 
1933 - ponieważ zrezygnował z funkcji Generalnego Konserwatora 
republikański rząd mianuje go dyrektorem Hiszpańskiej Akademii 
w Rzymie. W Teatro Espanol odbywa się premieraS/6w Bożych. 
1936 - w styczniu umiera i zostaje pochowany (zgodnie z życzeniem) 
w obrządku świeckim w Santiago de Compostela. 



mówi tyleż o nas, co o Hiszpanii. Staloryty Dore fascynują 
egzotyką, akwaforty Goyi porażają bliskością przypominając, 
że gesty rozstrzeliwanych są zadziwiająco i natrętnie podob
ne w każdym miejscu na ziemi. 
Słowa Boże to dzieło klasyczne, jedna z najczęściej granych 
na świecie sztuk hiszpańskiej dramaturgii naszego kończą
cego się wieku. Ale warunkiem dobrego odbioru jest przy
pomnienie sobie właśnie ciemnych Capriochos Goyi, a więc 
odrzucenie poetyki prospektu biura podróży i romantycz
nych tęsknot do śródziemnomorskich, rozświetlonych słoń
cem krain, gdzie pasterka mogła być następczynią Safony, 
a rzezimieszek potomkiem Cyda. 
W dorobku Valle-lnclana Słowa Boże są punktem granicz
nym. Po ostentacyjnym dekadentyzmie Sonat, które są ar
cydziełem prozy hiszpańskiego modernizmu, po Komediach 
barbarzpiskich, w których prymitywne okrucieństwo uzasa
dnia konieczność zemsty, w 1920 powstaje sztuka do innych 
w niczym niepodobna. Dramaty pisane po SłowachBożych jak 
Blaski cyganerii czy Rogi Pana Bagateli to już esperpenta, jak 
nazwał Vallc-Inclan, swoje wyprzedzające surrealizm grote
ski teatralne. Być może rację mają ci krytycy, którzy wska
zują, że źródłem radykalnego przełamania poetyki hiszpań
skiego pisarza była I wojna światowa. Hiszpania w tej woj
nie nie uczestniczyła, ale Valle-Inclan - jak wielu hiszpań
skich intelektualistów - sprzyjał Entencie i jako dziennikarz 
zapoznał się z życiem okopów Wielkiej Wojny. Fakt, że bez
pośrednio do tego doświadczenia w swojej twórczości nie 
nawiązał, może potwierdzać jego szczególnie traumatyczny 
charakter. Musimy bowiem pamiętać, że był pisarzem, który 
upodobał sobie mitologizację i heroizację własnej osoby do 
granic konfabulacji. Do tego stopnia, że z pełną powagą przy
pisywał sobie tytuł markiza del Valle. 

W dramacie Wilcza romanca z 1908 stary hidalgo sprzymierza 
się z żebrakami przeciw be:::względnie grabiącym majątek po 
jego żonie synom, by w końcu zginąć z ich ręki. Zdziczenie 
i pazerność prowadzące do ojcobójstwa zostają ukarane. Bar
barzyństwo jest tu tylko przeżytkiem średniowiecza, anachro
nicznych feudalnych stosunków w Galicji końca XIX wieku. 
Tymczasem w Słowach Bożych następuje przedziwne przemie
szczenie, transgresja. Nie ma hidalgów a zamiast zamku mamy 
wózek ze sparaliżowanym karłem z wodogłowiem. I właśnie 
ten wózek z karłem staje się pożądanym dobrem, jakbyśmy 
dziś powiedzieli, inwestycyjnym. Czymś, na czym można 
zarobić. Okrucieństwo przestało być skazą klasową, świat 

w swojej plebejskiej mutacji przepojony jest nie tylko pa
zernością, ale i bezinteresownym złem. Nędzarze w niczym 
nie różnią się od hidalgów z Wikzt!'/ romancy. Ta pesymistyczna 
konstatacja zostaje jeszcze pogłębiona; ludźmi kieruje nie 
tylko interes i instynkty, ale także najzupełniej bezintere
sowne pragnienie zadawania cierpienia. O ile jednak dąże
nie do przetrwania może jakoś uzasadnić pazerność tych, 
którzy jako żebraczą przynętę na jałmużnę pragną zawład
nąć wózkiem z ludzką ruiną, to nic nie usprawiedliwia odwołań 
do najzupełniej arbitralnej moralności tych, co chcą ukamie
nować Marię Gailę za zdradę męża. 
Słowa Boże właśnie dlatego, że w dramacie tym nastąpiło 
odwrócenie porządków, sprawiają kłopot interpretatorom. 
Świat bohaterów kierujących się elementarną zasadą prze
trwania, egoizmem, interesem, zmysłowością - mimo wszy
stko tworzy pewien ład, w którym jest miejsce nawet dla 
sparaliżowanego karła z wodogłowiem. Jest świat przepojo
ny okrucieństwem, eliminujący jednostki słabsze (jak Poca 
Pena) ale mimo wszystko ludzki. Ład oparty na zasadzie 
przetrwania zostaje naruszony dopiero w momencie, gdy 
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pojawia się w nim okrucieństwo nie motywowane egoistycz
nym interesem, ale abstrakcyjną i w efekcie absurdalną racją 
moralną. Prowadzi to, mówi Inclan, tylko i wyłącznie do 
poszerzenia obszaru cierpienia. Świat jest jaki jest, nie ma 
w nim pasterskich oaz szczęścia, arkadii. 
Największym błędem byłoby odczytywanie Slów Bożych jako 
krytyki zacofania, przesądu czy parafiańszczyzny. Otóż boha
terowie tej sztuki nie zachowują się jak prymitywni chłopi, 
ale jak odpowiedzialni przedsiębiorcy interesu charytatyw
nego, prekursorzy gałęzi gospodarki, dla której czas inten
sywnego rozwoju dopiero miał nadejść, dziś jesteśmy tego 
czasu najlepszymi świadkami. 
Ale Slowa Boże mają jeszcze jeden aspekt, na który warto 
zwrócić uwagę. W naszych nowoczesnych utopiach, które 
zastąpiły umarłe ideologie, idealizujemy społeczności lokal
ne. To właśnie one mają być gwarancją autentycznych wię
zi, nieskrępowanego rozwoju osobowości. Słowo Boże wła
śnie o takiej społeczności opowiadają. lamy wszelkie po
wody przypuszczać, że restytucja bezwzględnego prymatu 
więzi bardziej pierwotnych aniżeli państwo, a więc rodziny, 
wspólnoty sąsiedzkiej, parafii, nie odbiegałyby od obrazu 
przedstawionego w tej sztuce. 
W zakończeniu dramatu zdradzony mąż chcąc powstrzymać 
gromadę pragnącą ukamienowania cudzołożnicy wypowia
da po łacinie słowa Ewangelii: „Kto z was jest bez grzechu, 
niech w nią pierwszy rzuci kamieniem". Słowa te wypowie
dziane po hiszpańsku nie odnoszą żadnego skutku. Dida
skalia dodają: „Cudowna moc łaciny. Religijne i liturgiczne 
wzruszenie porusza sumieniami i przeistacza krwiożercze 
blaski twarzy ... Łacińskie słowa, ze swym tajemniczym i li
turgicznym drżeniem, sfruwają z nieba cudów". lo nie tyle 
boskie słowa, co łacina łagodzi obyczaje, ów przywołany 
kruchy i cienki chitynowy pancerz kultury. 

Valle-Inclan nie był człowiekiem wierzącym. Wyraźnie za
żądał świeckiego pogrzebu. Odbył się on w styczniu 1936 
roku w jego Galicji, w Santiago de Compostela. Jeden z jego 
przyjaciół zauważył, że na trumnie z ciałem pisarza jest krzyż . 

Postanowił go usunąć . Mocując się zerwał pokrywę z trum
ny i wraz z ciałem pisarza wpadł do cmentarnego dołu. Na
stąpiło ogólne zamieszanie, całkiem rodem z teatru lnclana. 
Tylko koniec był nieco inny. W pięć miesięcy po pogrzebie 
pisarza wybuchła wojna domowa, Galicja znalazła się w rę
kach frankistów i owego przyjaciela pisarza rozstrzelano jako 
jednego z pierwszych. Nawet łacina zawiodła. 
Krytyka niekiedy zarzucała lnclanowi fascynację w Slowach 
Bożych barbarzyństwem. W kontekście wojny domowej za
rzuty te musiały stopnieć. Egoizm i pragnienie przetrwania 
przynoszą wiele cierpienia, ale zakres okrucieństwa wobec 
drugiego człowieka ma jasno zakreśloną granicę ochrony 
własnego interesu. Okrucieństwo ponad miarę byłoby trwo
nieniem energii, a więc sprzeczne z rym interesem. Nato
miast gdy pragniemy bezinteresowanie narzucić jakąś zasa
dę, arbitralny ład, zwłaszcza gdy czynimy to bezinteresow
nie (jak ów tłum pragnący ukamienować cudzołożnicę) okru
cieństwo wymyka się spod kontroli naszych egoizmów kie
rujących się zasadą ekonomii przemocy. Smutne, ale - zdaje 
się - prawdziwe. 
Interesowne okrucieństwo mogące uchodzić za barbarzyń
stwo bohaterów Stów Bożych miało się okazać, relatywnie, 
niczym w porównaniu z okrucieństwem bezinteresownych 
i niezłomnych obrońców religii, cywilizacji, sprawiedliwości 
społecznej i postępu. 

ADAM KOMOROWSKI 

\ 
( 







\ 
( 

Duchy przeszłości 

ŁGARZ PIERWSZEJ WODY ... 
W sądowo-obyczajową awanturę i zarazem środowiskowy skandal, 
o którym za chwilę, zaangażowani byli najwybitniejsi przedstawiciele 
teatralnych i literackich elit, ludzie wielce zasłużeni dla polskiej 
kultury. Miejsce akcji: oczywiście Kraków. Czas akcji : rok 1913. Tło 
wydarzeń : Teatr im. J . Słowackiego. Bohaterowie? Nie byle kto: 
Tadeusz Pawlikowski - legendarny dyrektor scen krakowskiej 
i lwowskiej, pierwszy z prawdziwego zdarzenia polski reżyser; 
Stanisław Przybyszewski, niekwestionowany przywódca krakowskiej 
(i nie tylko) bohemy; Jerzy Żuławski - poeta, powieściopisarz 
i dramaturg, autor m.in. głośnych swego czasu dramatów Eros i Psyche 
czy /jola, dziś bardziej znany jako twórca Na srebmym globie; Jan Spirziar 
- dekorator krakowskiego teatru, ren sam, któremu przyszło realizować 
projekty scenograficzne samego Stanisława Wyspiańskiego; Ryszard 
Ordyński - reżyser teatralny i filmowy, znany od Berlina po Moskwę, 
a wkrótce od Nowego Jorku, gdzie przez kilka lar był reżyserem 
w Metropolitan Opera, aż po Hollywood. Mniej więcej w czasie, kiedy 
rozegrała się interesująca nas awantura, Ordyński był bliskim 
współpracownikiem samego Maxa Reinhardta, jednego z największych 
twórców teatralnych XX wieku. Należy jeszcze wymienić głównych 
bohaterów: Leona Schillera, wkrótce jednego z najwybitniejszych 
inscenizatorów, prawdziwego Goliata polskiego teatru, i... nikomu bliżej 
nieznanego Kazimierza Łodygowskiego, który srał się przyczyną 
skandalu, i równie nagle się na krakowskim Parnasie pojawił, co zniknął. 

• • • 
W kwietniu 1913 r. Pawlikowski, którego wszyscy pamiętali sprzed 
kilkunastu lar jako znakomitego kierownika krakowskiej sceny, 
ponownie otrzymał dzierżawę Teatru im. J. Słowackiego. 

LedwiePawlikowski zaczął pracę nad skompletowaniem nowego 
zespołu i ułożeniem repertuaru, a już otrzymał dziwny, wiele 
obiecujący list nadany w Monachium i podpisany przez niejakiego 
Kazimierza Łodygowskiego: „Na wieść, że Wielmożny Pan obejmuje 
kierownictwo Teatru Miejskiego w Krakowie, zarówno p. Żuławski, 
jak i p. Przybyszewski, którzy mnie znają z dotychczasowej działalności 

jako dramarurga w KUnstlerrheatrze w Monachium, zwrócili się do 
mnie wprost z żądaniem, abym się o równą posadę w Krakowie starał. 

awet zbyt pochlebnym było, gdy mi pisali, że tego rodzaju zdolności 
dla Polski nie mogą być stracone. Wierz mi Pan, że pozyskasz we 
mnie uczciwego i wiernego współpracownika, a o moich zdolnościach 
i moim fachowym wykształceniu Wielmożny Pan naocznie przekonać 
się zechce. Nie zwracam się do Wielmożnego Pana jako petent, bo 
chleba w 1 iemczech dość znaleźć mogę, ale jako człowiek, któremu 
przeświadczenie o jego zdolności reżyse rskiej dali najpierwsi 
dramatopisarze, a który niczego innego nie pragnie, jak tylko służyć 
sztuce narodowej. Stanowisko „dramaturga" w KUnstlertheater 
oznaczało ni mniej, ni więcej, ty lko bliską współpracę z samym 
Maxem Reinhardtem. Rekomendacja Przybyszewsk iego i Żuławskiego, 
których Pawlikowski znal i których utwory wcześniej wystawiał, dawała 
gwarancje pozyskania dla sceny krakowskiej wprawdzie nieznanego, 
lecz z pewnością wybitnego fachowca. 
Potrzebował przecież nowych, zdolnych ludzi. Po tym, jak za dyrekcji 
Solskiego z krakowskiego teatru odeszło do Warszawy wielu wybitnych 
aktorów, musiał niemal od początku skompletować zespól. Potrze bny 
by ł też ktoś odpowiedzialny za reżyse rię. Wprawdzie Pawlikowski 
znał się na tej robocie najlepiej, ale, zmęczony i mocno schorowany, 
potrzebował pomocników. Na początek jednym z nich został Andrzej 
Mielewski. Drugim - Łodygowski, który gorliwie przybył do Krakowa 
już w maju i zamieszkał w kamienicy przy Szewskiej 27. Zaczął 
niezwykle ambitnie - od przygotowań do światowej prapremiery Sono~y 
widm A. Strindberga. Zapowiadane na 4 paź d z iernika 1913 
przedstawienie, które Łodygowski miał wystawić pod tytułem Sonata 
upiorna, zapow iadało wielkie wydarzenie artystyczne: „Wyrazić 
niewyra ża lne - oto trudno ść, jaką pokonać s ię s tara reżyse ria 

w arcyoryginalnej insceni zacji niepodobnej do niczego, co dotąd się 
w Polsce widziało. Akcję w tym misterium zastępuje ta ukryta poza 
nią ry tmika strindbergowska, wyrażona w insceni zacji chórami 
rytmicznymi wielogłosowymi, które to chóry nowośc ią są dotąd u nas" 
- zapowiadał „l.K.C." , informując jednocześnie , że p. Łodygowsk i 

„który pracował do niedawna w monachijskim KUn stlerteatrze, wraz 
z całym personalem artystycznym i technicznym pracują społem już 
od dawna, żeby powołać do życia tę wizję posępnej a genialnej duszy 
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wielkiego samotnika". Łodygowski chyba rzeczywiście rozpoczął 
pracę nad inscenizacją Sonaty widm. W zachowanym w bibliotece 
teatru tekście sztuki przełożonej przez Juliusza Germ ana znalazło się 
nieco poprawek i skreśleń, wpisana jest także obsada - najlepsza, jaką 
można było zapewnić: Irena Solska, Karol Adwentowicz, Leonard 
Bończa, Antoni Siemaszko ... 
Zajęty „rozkręcaniem" sezonu Pawlikowski nie miał czasu doglądać 
przebiegu prac. Wprawdzie już w sierpniu pisał w liście do przyjaciółki, 
że „z Mielewskiego i z Łodygowskiego jako z reżyserów niewielka 
zdaje się będzie korzyść", nie tracił jednak nadziei. 23 sierpnia 
zainaugurował dyrekcję wznowieniem Księdza Mad.'a J. Słowackiego, 
później, jak tego wymagał koniec kanikuły, przez kilka tygodni 
wystawiał „cykl następujących bezpośrednio po sobie sztuk nastrojowo 
patriotycznych, które tradycyjnie dawane są w przejściowym okresie 
gwoli ukrzepienia ducha i serca powracających z wód rodaków zza 
kordonu". Właściwy sezon miał się rozpocząć na przełomie września 
i październka. Plany repertuarowe były ambitne, ale od początku nie 
udawało się spełnić obietnic. Pierwszą „ własną", a nie wznawianą 
z poprzednich lat premierą Pawlikowskiego miał być Sulkowski 
S. Żeromskiego. W zamian wystawiono Chatkę w lesie W. Syrokomli. 
Mimo to krytyka, życzliwa Pawlikowskiemu, spokojnie czekała na 
pierwsze sukcesy. Były one tym bardziej potrzebne, że publiczność 
nie była tak cierpliwa - teatr już pod koniec września świecił pustkami. 
Jeszcze cztery dni przed premierą afisze zapowiadały Sonatę upiorną. 
Dwa dni później zapraszano już na ... Piękną żonkę !VI. Bałuckiego. Co 
się stało? Czyżby od dawna przygornwywana Sonata nie nadawała się 
do pokazania widzom? Prasowe komunikaty głosiły, że zmiana 
w repertuarze nastąpiła „z przyczyn od zarządu teatru niezależnych". 
Bomba wybuchła dopiero w listopadzie. Zaczęło się od ... plotki. 
Któregoś dnia „młody literat" Leon Schiller szepnął spotkanemu na 
ulicy Spitziarowi, że „inscenizator" Łodygowski ma z Maxem 
Reihardtem i jego teatrem tyle wspólnego, ile piernik z wiatrakiem. 
Rewelacje szybko obiegły miasto, co wiele mówi o dyskrecji pana 
Spitziara. W rezultacie 25 listopada przed krakowskim sądem 
powiatowym karnym odbyła się sprawa o obrazę czci wytoczona 
Schillerowi przez Łodygowskiego. „Rozprawa niniejsza wykroczyła 
poza szczupłe ramy ustawowego przekroczenia i wzbudziła wielkie 

zainteresowanie w sferach teatralnych" - informowała prasa. 
„Pokrzywdzonego" Łodygowskiego, który „z powodu choroby" nie 
zjawił się w sądzie, reprezentował adwokat Jakub Przeworski. 
Oskarżony Leon Schiller przyszedł w towarzystwie swojego obrońcy 
Bernarda Heskiego. Prowadzący sprawę sędzia Rosławiński nie miał 
trudnego zadania. Schiller złożył obszerne wyjaśnienia, z których 
wynikało, że początkowo, podobnie jak Pawlikowski, „na 
kredyt uwierzył w zdolność i kwalifikacje" młodego reżysera, 
w związku z czym „optymistycznie patrzał na przyszłość sceny 
krakowskiej, skoro kierownik jej reżyserował w teatrze Reinhardta". 
Tymczasem dowiedział się, że Łodygowski owszem, praktykował 
w Monachium, ale nie jako reżyser, lecz jako ... pomocnik 
dentystyczny. Co więcej - podobno zdefraudował złoto przeznaczone 
na plomby, co skończyło się sądem honorowym i ostracyzmem 
w kręgach monachijskiej Polonii. Prawdziwa była jedynie współpraca 
Łodygowskiego z wydawnictwem Drei Masken Verlag, co nie zmienia 
faktu, że Łodygowski jest zwykłym oszustem. 
Słowa te wywołały wśród zgromadzonej na sali publiczności niemałe 
poruszenie. Tym bardziej, że adwokat Schillera poparł je niezbitymi 
dowodami. Przedłożył wysokiemu sądowi datowane 8 listopada 
oficjalne pismo Maxa Reinhardta, w którym "zaprzecza się współpracy 
Lodygowskiego z Deutsches Theater w Berlinie i z KLinstlertheater 
w Monachium". Aby rozwiać resztę wątpliwości, Heski „wniósł 
o przesłuchanie profesora Reinhardta przez p. Ordyńskiego, reżysera 
teatru Reinhardta, na okoliczności przytoczone w powyższym liście". 
Oświadczył także, że istnieją przechowywane we Lwowie przez 
profesora Antoniego Cieszyńskiego protokoły monachijskiego sądu 
honorowego. Wobec takiego dictum adwokatowi Łodygowskiego nie 
pozostało nic innego, jak zgłosić świadków oskarżenia - Żuławskiego 
i Przybyszewskiego. Mieli oni potwierdzić kwalifikacje jego klienta. 
Sąd przychylił się do wniosku, ale powołał też innych świadków -
m.in. Pawlikowskiego i Spitziara, a także Maxa Reinhardta i jego brata 
Edmunda, którzy mieli być przesłuchani za pośrednictwem Ryszarda 
Ordyńskiego. Sprawa została odroczona. 
Do następnego procesu raczej nie doszło. Pawlikowski natychmiast 
wyrzucił Łodygowskiego z teatru. Miał powody do niezadowolenia. 
Stracił czas, niemałe pieniadze wypłacane rzekomemu reżyserowi, 



który w ciągu czterech miesięcy palcem nie kiwnął, w reszcie 
możliwość wystawienia Sonaty widm. A przecież sezon 1913/14 i bez 
tego był dla ceacru krakowskiego trudny. Wydarzenia następnych 

miesięcy szybko zresztą zata rły znaczen ie całego epizodu. Pozos taje 
pytanie - jakim sposobem jeden hohszcapler zbałamucił aż ryłu 
wybitnych lud zi? A może artyśc i rzeczyw iście bywają naiwni jak 
dzieci? Jak było naprawdę? 
Faktem jest, że Stanisław Przybyszewski znał Łodygowskiego 
z Monachium. Dlaczego jednak polecił Pawlikowskiemu człow i eka, 

o którym w czerwcu 1913 r. wspominał w liście do żony Jadwigi: „ Dz i ś 

jeszcze napiszę do Drei Masken Verlagu. Łodyga widoczn ie się tam 
pokazywać nie może" . Czyżby Przybyszewsk i był Lodygowskiemu 
zwyczajnie coś winien? Na przykład wdzięczność za wsparcie, jakiego 
miody student z Ga li cj i udzielił mu podczas zupełnie innej awacncury, 
jaka zda rzył a się na początku kwietni a 1913 r. w Monachium, a którą 
póź niej opisał Tomasz Mann w Czarodziejskiej g6rze. Wtedy co 
Przybyszews ki , podobno w obronie czci swojej małżonk i , spoliczkowa ł 

pub licznie niejakiego Michała Japo łła, „następn i e p. Ka zimierz 
Lodygowski spoliczkowa ł p. Teofila Lenarta, dodając, że robi co za 
krzywdę wy rządzoną państwu Przybyszewskim". 
Trudniej wytłumaczyć postawę Żuławsk i ego . Ju ż jesienią 1912 r. 
Łodygowsk i podjął s ię tłumaczen i a jego dramatów na niemiecki 
i pośrednictwa w percrakcacjach z v,rydawniccwami rozsyłającymi sztuki 
do teatrów. Nie zrobił nic, poza okłamywaniem i wydawn ictw (w cym 
Drei Masken Verlag), i pisarza. Wiemy na pewno, że Żuławski nie mia ł 
złudzeń co do Łodygowskiego, „który jest zdo lny chłopak, ale łga rz 

pierwszej wody", a którego „karygodne niedbalstwa" dz i a łały mu na 
nerwy. lłody spryciarz chyba jednak czymś zauroczył autora Na srebrnym 
globie, skoro cen oburzał się z powodu usunięcia niedoszłego reżysera 

z teatru: „gdyby Pawlikowski był człowiekiem dobrej woli, co mógł 
z Lodygowsk iego zrobić pożytecznego pracownika. Postąp ił z nim j eśli 

nie po świńsku, co w każdym razie nie po ludzku". 
Diana Poskuta-Włodek 
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