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Czarownice z Salem z perspektywy czasu 
wydają się być najbardziej uniwersalną i ważką 
sztuką Arthura Millera . Grane na całym świecie , 

okazywały się niezmiennie aktualne. W wywiadzie 
w 1988 r. Miller tak uogólniał swoje doświadczenia 

pisarza i działacza Amnesty International: „We 
wszystkich krajach słyszy się te same mowy o zdraj
cach ojczyzny„. W mojej sztuce Czarownice z Salem 
opisany jest ten system." 

Nasz wiek XX, pełen wielkich zwycięstw 

cywilizacyjnych i zarazem wielkich klęsk ludzkośc i , 

zadanych głównie przez autorytarne fundamenta
lizmy, jak faszyzm i stalini zm, okazał się wyjątkowo 
podatny na zgubną magię złych czarów i totalitarnych 
inkwizytorów, którzy posłali na śmierć miliony ludzi -
w imię fałszywych ideologii. nacjonalistycznych 
i religijnych przesądów. Antyhumanitarne demony, 
nawiedzające ongiś mieszkańców Salem, bynajmniej 
nie zakończyły żywota, ciągle zmieniając kostiumy 
i miejsce swych zbrodniczych występów. 

-::I 
=-=E -· ... -= --o „ ... -= 
E 
"" ... -= "" -=-=-

Ci jednak, którzy chcieliby widzieć dramat 
wyłącznie jako polityczny protest wobec rozpętanej 
wówczas nagonki senatora McCarthy'ego na podejrzanych 
o komunistyczne sympatie - w praktyce przeciw tym, którzy 
nie podzielali obsesyjnie podejrzliwego sposobu patrzenia na 
świat konserwatywnego polityka - powinni wczytać się 

uważnie w rodzinne wspomnienia Millera, zamieszczone 
w autobiografii Zakręty czasu. Był potomkiem żydowskich 
emigrantów z Polski, skąd jego ojciec jako siedmioletni 
chłopiec, przez połowę Europy i ocean sam przyjechał do 
Ameryki. Miller wspomina, że w 1952 r. zwiedził pro
wincjonalne Muzeum Czarownic Towarzystwa Historycznego, 
gromadzące dokumenty głośnego procesu w Salem. 
Przyglądając s ię obrazkom muzeum, na których „niewinne , 
umęczone dziewczęta" plotły obciążające je bzdury na życze
nie i pod naciskiem sędziego, w towarzystwie „piętnastu 

posłusznych urzędników i pastorów, wszyscy w sukniach się
gających ziemi, z długimi brodami proroków i wyrazem 



świętego oburze nia diabel sk im uporem oskarżonych" - pi sarz 
rozmyślał: „ ... J nagle dostrzegłem w nic h coś znajomego, 
poczu łem jakąś duchową więź z czarami. i purytanizmem . 
z jego iluzjami, głupotą i wzniosłością , ( ... ) uprzytomniłem 
sobie , 7.e czuję się dziwnie swojsko wśród tych mieszkańców 
Nowej Anglii, bo w najtajniejszyc h zakątkach umysłu, 

in stynktownie uważam ich za rdzennych Żydów; bo widzę 
w ich dzialaniu taki sam ż.arliwy idea li zm, pobożność, 

skłonność do skrupulatnego przestrzegani a prawa ... ( ... ) A Bóg 
przywiódł ich do szaleństwa tak samo, jak niegdyś Żydów 
walczących o zachowanie czys tości naczynia wiary w Him". 

W tradycjonalizmie żydowskim , który towarzyszy ł 

jego rodzinie i środowi sku również w Ameryce, dostrzegł 

Miller cec hy, które sprawiły, że Czarownice z Salem stały s ię 
obrachunkiem z własnym rodowodem, mimo że dotyczyły 
archaicznego. ale ciągle żywego na amerykańskiej prowincji 
anglikańskiego purytanizmu. Emocjonalnie związany 

z przeszłością, chciał znaleźć w niej dystans, w którym 
mieści ł o się jednak rozumienie, naznaczone sprzeciwem. 

Edmund O. Wilson tak pi sa ł o epidemii polowań na 
czarown ice w Anglii Tudorów i Stuartów: „Protestanccy 
pastorzy po tę piali s tare (tzn. rzymskokatolic kie) praktyk i 
religijne, potwierdzając jednocześnie is tnieni e zlej mag ii . 
O soby będące pod działaniem cza rów ( ... )same zwracał y się 

przeciwko podejrzanym o czary, oskarżały je publicznie 
i dążyły do zniszczenia". Jest to mechanizm znany z dramatu 
Millera, ale także - z ówczesnej rzeczywistości amerykańskiej. 
Rozkręcająca się „zimna wojna" między Zachodem i komu
ni zmem niewątpliwie temu sprzyj a ł a, ujawniając w USA siły, 
które nie skapitulowały przed regułami to lerancji i demokracji. 

Kiedy w 1953 r. Miller przyjechał do Ann Arbor zas ta ł 

na tamtejszym . znanym mu w przeszłości un iwersy tecie. 
zastra szające zmiany. FBI domagało s i ę natrętnie donosów 
od studentów na profesorów, i odwrotnie. Pi sa rz spotka! 
j ak ie ś redaktorski e indywiduum, które sp łodziło reportaż 

Komunizm na uniwersytecie, będący w gruncie rzeczy 
bezczelnym donosem. W bibliotece uniwersyteckiej 
przesiadywał pracownik poli cji stanowej, przeglądający 

prasę, by wyłapać podejrzane o lewicowe zabarwienie 
wypowiedzi. Pojawiła się wcale I iczna g rupa ludzi, którzy 

współpracując z inkwizytorską Komisją do Badania 
Dz i a ł a ln ośc i Antyameryka ńsk iej pragnęli j ak gdyby 
odreagować swoje życiowe zawody i nieudacznictwo. uregu

l ować prywatne mśc iwe porachun ki, zrobić dwuznaczną 

karie rę , bądź u chronić się przed posądze ni ami innych. 
Napaści na Millera ze strony owyc h kół mnożyły się, 

przysparzając mu wiele kłopotów zawodowych. „Był to 
okres czarnych list rujnując ych ka riery wielu moim 
przyj ac i o łom - aktorom. a na ś lady skutecznego oporu 

przec iw temu hezkr ·a v ~ 1u ameryka1i sk. cmu fas7yzmow1 
trudno był trafi ~' - wspom ina pi :' arz , któ r.::mu u-, ił wami 
odebrać praw0 do publi CLnych wypo wiedzi w tamac h „ak j i 
w obronie cz y · tośc i Ameryki" . Atmosfeu:c ·tr· chu u l eg ł 

blis i jego przyj, c iel. rnakomity reżyse li a Katan którego 

zeznania przed komisją McCarthy' ego obci<j Ż ' i ) w ie i osób 
1..c sfer art stycznych i inte lektual nych. 

Odpowied1i<) Millera na to ws7ystko - „napisan<j 
z rozpaczą" rcakcj<1 na wy buch groźncgu 1 rrac j onałillnll 

ideo! g icrno-nacjonali tycznego - były właśnie -:wm1·111ce 

-:: Su /em . C7yn iąc po r ' -.: nan ic międL dwo ma ponu. mi 
wi · o viskami: prze w iekami w malej 111ie~ci n ie i ohcLnic n.1 

waszyngtofo kim Kapitolu. dostrL ga ł jedna ro t mce. 
W Sale m przewód sąd wy s tara ł się mimo v szy~ tko nd1ować 

tryb ( C?Y choćb poz r ) u zasadn ień prawnych .. na urnia t 

osobie su~jące1 przed omisją można by ło zarzucić .1cdynie 
myśl, a nic cLyn, sy l1pa t i ę dla ideolog ii i d ą7cń wroga pol ity
cznego' '. c hoć „rytua ł winy i skruchy nusil wszelkie cechy 

inkwizycji re ligijnej . L t'! jedynie różnicą. że stroną obrażon ą 
nie by! Bóg i j ego słudzy. lecz Komisja Kongresu" To bardzo 
istotne spost zt!Żeni e z nalaz ło vyraz w sztuce. Nab iera lt> cec h 
Kafkowskich: sąd staje s i ę ins tytucją odrębną, d 1..ia ł ającą 

w k ładzie zamkniętym, wyalienowaną, skazaną na kon y
nuowanic i .::skalowanie swoich poczynań za wszel ką c nę . 

wbrew logi ce i ro1.s ądkowi. kos ztem rn ic ksztu lcan1 a 
i nadu7y wania wartości. których ma bronić. 

Inkwizyto rzy w Salem organizowali oc tc rn ia nie 
bliźnich i delatorstw o, czyniąc z C hrystusowej miłośc i pie kło 

niena v iśc i na z iemi i doprowadzając do zhrndni ~ądowej. 

Łama l i brutalnie przyznaną człowiekowi przez Boga w lnc1 
wolę ch roni ąc go przt:d wy imagi nowany m 1łc 11 p rzy 
pomocy stryczb, podobn ie jak katoliccy ink wi zytor7y 
umi :-.zcLali sv,·e zb ł ąkane owieczki na stosie . Opętani 

p0cwci em misj i, cec hującym nierzadko zarówno idea li. tów, 
jak zbrodn ia1zy zapamiętywali się w ryt ual e fa ł-;zywej 

sprawi dli wości, odrzucając wszelk ie glosy sprzeciwu CLY 

przestrogi . DLi a ł a ln ość sądu zmienia si ę w te rror, co przed
s taw icie l wład z Danforth, porówn wany niekiedy pr7ez 
krytykę z M cCarthy 'ym . tak tłumaczył: „w kraju panuje 

strach, po n iew aż w kraju istn ieje spisek maj <p.:y na ce lu 
obalen i Jezusa C hrys tu:a" . 

To nie jest sztuka wy łącznie o fanaty zmie religij n m. łecL 

na modłę antyczną zakrojona tragedia, którą wypełni a psycholo
gia indywidualna i społeczna. Społeczność s, krn ogarn ia magia 
strachu , ncu roLy i histeri i produkuj ąca zwidy i upiory. Wied1a 
i rozsądek rejterują przed nadużywaną w iarą oraz zabobon m. 
Bohaterami zaczyna rządzić wszechwładny r-sentyment - Lwró

cona po.cciwko innyni ludziom reakcja czysto emix.:jona.J na.. 
patologicLna. „Juchnwe samozatrucie" , jak p i sał Max Schcler. 



Wciągnięci w krąg destrukcyjnej magii niektórzy mieszkań
cy Salem odkrywają pospołu z inkwizytorami uroki pod
porządkowania sobie innych ludzi, łamania ich, dowartościo
wywania się takim kosztem. Łatwość , z jaką każdy może 
oskarżyć każdego, okazuje się pociągająca. Zgodnie z mecha
nizmem neurozy liczne postacie dramatu Millera 
przerzucają na bliźnich swe grzechy, przywary i kompleksy. 
Jest w owych zmaganiach niemało sadyzmu i prowo
kowanego masochizmu . Nad całym tym bagnem góruje 
jednak gest Proctora, wybierającego śmierć w obronie 
godności i prawdy. 

,.Decyzję pisan ia sztuki o procesach czarownic 
z Salem podejmowałem na próbę, pełen wahań. 

Przede wszystkim powstrzymywały mnie względy 

techniczne, po drugie zaś obawa, iż zejdę na bezdroża 
nie tylko jako homo politicus, lecz również w życiu 
osobistym. Bo już w pierwszym tygodniu zastanawiania 
się nad dramatem z Salem prześladował mnie 
i popychał do pracy obraz Johna Proctora. człowieka 
nieposzlakowanego , który sypiając z własną nieletnią 

dziewką służebną z przerażeniem patrzy. jak dziewczyna ta 
staje na czele gromady łowców czarownic i zwraca 
oskarżycielski palec przeciwko jego żonie; tej żonie, którą on 
zdradza. Linie na tym obrazie były jeszcze sp l ątane , ale 
instynkt ostrzegał mnie. że kiedy wszystko wyprostuje s ię 

i wyjaśni - ugodzą, jak zawsze, we mnie . Wybierając s ię 

zatem na zwiady do Salem w stanie Massachusetts, gdzie 
wciąż przechowywano oryginalne protokóły sądowe, 

podróżowałem zarówno na północ , jak i w głąb siebie, w obu 
kierunkach niespokojn ie. („.) 

Jechałem do Salem jakby nagi, wciąż niezdolny do 
zaakceptowania rzeczy, której Judzie doświadczają najczęś
ciej: zmiany interesów, która sprawia, że kochający si ę 

małżonkowi e stają s ię parą zawziętych wrogów, kochający 
rodzice - nadzorcami lub nawet wyzyskiwaczami dzieci, i tak 
dalej . Z lektur wiedziałem już, że taka właśnie była prawdzi
wa historia dawnego Salem. („.) Poszedłem do sądu. 

poprosiłem urzędnika o akta miej skie z roku 1692. 
Ówczesne Salem niechętnie mówiło o czarach, nie 

dos trzegało w przeszłośc i zbytniego powodu do dumy, 
dopiero po premierze Czaro wnic zaczęło eksploatować tę 

przeszłość jako atrakcję turystyczną , wytyczyło Szlak 
Czarownic, umieszczając na ulicach znaki. gdzie taka-to-a
taka wiedźma została schwytana. gdzie była przesłuchi
wana lub skazana na powiesze nie . W czasach kiedy 
spacerowałem po Salem. władze stanowe wolały milcze
nie . egzekucje niewinnych łudzi uważane były za plamę na 
honorze Massachusetts , choć minęł o już dwieśc ie 

pięćdziesiąt lat. Podobna. źle pojęta duma kazała 



przymykać oczy na prawdę dawnym sędziom w Salem . 
Ten żal był skarbem dla sztuki, określał nastrój. („.) 

Stworzyć z tej parady tragicznych indywidualnych 
losów dramat, a nie powieść - oto jakie karkołomne zadanie 
sobie postawiłem, niewykonalne chyba, myślałem , bez 
uszczuplenia tego , co zacząłem uważać za prawdziwą Ks ięgę 

Dziejów. Barwy mojej determinacji zmieniały s ię co godzina, 
bo temat sztuki - klucz do streszczenia zdarzeń - wciąż mi 
umykał, gdy po omacku szuka łem ich wewnętrznego 

związku. Wiedziałem przecież, że nie wystarczy chcieć, żeby 
uchronić się od klęski. Wyszed łem już daleko poza impuls 
dydaktyczny, byłem świadom, że w sztuce odezwą się echa 
nie tylko mojej epoki, lecz również - pod taką czy inną maską 
- mego własnego życia. ( „.) 

Dysponowałem masą wątków i dowodem , że 

w społeczności, którą pali wewnętrzny ogień , podejrzliwość 

i paranoja zabijają - dosłownie; upłynęły przecież setki lat, 
zanim ludzie kupi li farmy niegdyś będące własnością tych , 
których powieszono, taka była rzeczywista potęga klątwy. 
A więc nieprawdą jest, że „czarownice nigdy nie istniały ". 

Nie wątpiłem, ze Tituba, Murzyn z Barbadosu, niewolnik 
wielebnego Pan-isa, uprawiał czary z dziewczętami. („.) 

Prawie we wszystkich zeznaniach, które czytałem, 

powracał motyw seksualny, albo jawny, albo ledwie 
skrywany. Po pierwsze, sam diabeł występował z reguły pod 
postacią czarnego mężczyzny w społeczności białych . 

a iskrą, która rozpaliła wyobraźnię, każąc tym ludziom 
wierzyć, że oddziały Lucyfera szturmują miasto. było 

wymuszone zeznanie czarnego niewolnika Tituby. Po drugie, 
mężczyźni rzadko oskarżali s ię wzajemnie. a niemal wszys
tkie opętane kobiety kusił Zły - osobnik płci męskiej. Pakt 
z diabłem zawierano zwykle nocą, pobożne chrześcijanki 

leżały w łóżkach, kiedy przez okno lub drzwi wlatywał 

wysłannik piekieł - namacalny, jak żywy, i kładł się na gospo
dyni , namawiał do lubieżny c h czynów lub podpisania 
cyrografu, mocą którego wkraczała do czeluści piekielnych. 
Ulga, której doświadczały te , co złożyły zeznania. była 

podobna do orgazmu. Bo za przyzwoleniem sądu mogły 

mówić otwarcie, że dzieliły łoże z kimś, komu nie były 

poślubione; z żywą ludzką i stotą stojącą teraz przed nimi 
w kajdanach za sprawą rycerzy Boga. Oto wina, wina 
zakazanej rozkoszy. (. „) 

Z biegiem lat Czarownice stały się moją najczęściej 

wystawianą sztuką zarówno w Ameryce, jak i za granicą. 

Ich wymowa różniła się nieco w zależności od czasu i miejsca. 
Potrafię dość dokładnie określić sytuację polityczną w kraju, 
w którym Czarownice nagle zyskują powodzenie - że jest on 
zagrożony tyranią, albo wspo mina tyranię z niedawnej 
przeszłości. Nie dalej jak w roku 1986 aktorzy z The Royal 

Shakespeare Company grali Cz.arownice w katedrach i na 
placach miast w Wielkiej Brytanii , a później po angielsku 
przez tydzień w dwóch miastach polskich. Na przedstawienia 
przychodziło w Pol sce wiele osobistości oficjalnych , akcen
tując tym swój sprzeciw wobec tyranii, której zmuszeni byli 
s łużyć. W Szanghaju roku 1980 sztuka była metaforą życia 
pod rządami Mao i rewolucji kulturalnej, dziesięcioleci, 

w których dominowały oskarżenia i wymuszanie zeznań, lecz 
które nie zniszczyły do szczętu przejawów życia 

umysłowego. Pisarz Nien Cheng. który spędził sześć i pół 
roku w ścisłym odosobnieniu i którego córkę torturowali 
hunwejbini, opowiadał mi, że córka ta obejrzawszy po 
wyjściu z więzienia przedstawienie w Szanghaju, nie mogła 
uwierzyć, iż autorem nie jest Chińczyk. „Przes łuchania -
mówiła - wyglądały często tak samo jak u nas w czasie 
rewolucji kulturalnej. " Zmroziła mnie myśl , która przedtem 
nigdy nie przychodziła mi do głowy, że tyran ia młokosów 
była prawie jednakowa w obu przypadkach. 

U schyłku lat pięćd z ie s iątych francu ski reżyser 

Raymond Rouleau zrealizował wzruszającą wersję filmową 

z Simon Signoret i Yves Montandem, który. jak pisa li kryty
cy, wywarl też wielkie wrażenie na scen ie (sam nie 
oglądałem spektaklu teatralnego. Departament Stanu 
odmówi! mi bowiem wizy wyjazdowej). Co do filmu, 
scenariusz Jean Paul Sartre'a wykazywał jednak pewne 
odchylenie marksistowskie , przy najmniej tak mi s ię 

wydawało. które doprowadziło do kilku nielogiczności. 

Sartre interpretował procesy czarownic jako walkę między 
bogatymi a biednymi, tymczasem ofiary, na przyk ład Rebeka 
Nurse, wywodziły się z klasy stosu nkowo zamożnych właści
cieli ziemskich . również Proctorowie wcale nie byli biedni. 
Rozbawił mnie widok krucyfiksów w wiej skich domach -
owszem. francuscy katolicy wieszali u siebie krucyfiksy. 
al.e purytanie nie robili tego nigdy. Jednakże Simone Signoret 
grała wspaniale , film cechowała szlachetna powaga, Salem 
i Proctorowie tchnęli tą cudowną francuską zmysłowością . 

której tłumienie nieomylnie zapowiadało katastro fę. 

W roku 1965 miałem osobliwą sa tysfakcję. 

Siedziałem na przedstawieniu w reżyserii Oliviera za parą 
młodych Brytyjczyków i po drugim akcie usłyszałem, jak 
kobieta mówi do swego towarzysza: „Zdaje s ię . że to ma coś 
wspólnego z tym amerykańskim senatorem - jakże on s ię 

n azywał?" Czarownice odcinały się od swych korzeni 
przekształcały s ię w sztukę o ludzkich nam iętnościach. 

Dzięki tej pods łuchanej uwadze poczułem s ię tak, jakbym 
wstawał z martwych; miłe uczucie. " 

Arthur Miller. Zakręty czasu (fragment\') 
Przekład: Jolanta MZ1ch. Warszawa 1994 
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Arthur Miller. jeden z najsławniejszych współczesnych 

pisarzy amerykańskich urodził się 17 października 1915 r. 
w Nowym Jorku. W łatach 1934-1938 studiując literaturę 

angielską w Ann Arbor w Michigan University jednocześnie 
zarabiał na życie pracując m. in. w fabryce samochodów, 
w redakcji „Michigan Daily". Debiutował w 1938 r. jako 
autor słuchowisk radiowych, powieści i dramaturg w Federal 

Theatre Project. W czasie II wojny światowej został wcielony 
do marynarki. Zwrócił na siebie uwagę w 1944 r. sztuką 

The Man Who Had All the Luck (Człowiek, który osiągnął 
pełne szczęście), w I 945 r. wydał powieść Focus (Ogniskowa), 
ale prawdziwy sukces odniósł w 1947 r. po wystawieniu 
dramatu Ws.::yscy moi svnowie (All My Sons) w nowojorskim 

Coroner Theatre. Kolejną sztuką Millera była słynna. grana 
przez teatry niemal całego świata Śrnierć komiwojażera 
(Death of a Salesman), za którą w J 949 r„ po premierze 
w Morosco Theatre. otrzymał prestiżową literacką Nagrodę 

Pulitzera. Sztuka ta stala się czolową przedstawicielką 

nowoczesnego dramatu społecznego w amerykańskiej lite-

raturze. Równie szerokim echem w opinii światowej odbiły 
się dramaty Czarownice z Salem (The Crucibłe, 1953) 
i Widok z mostu (A View from the Bridge, 1955). Późniejsza 
twórczość Millera, z wyjątkiem Ceny (The Price, 1976), nie 
ma już tej wagi, co dramaty z lat 1947-1955. Sztuka 
Po upadku (After the Fall), napisana w 1964 r., miała 

charakter udramatyzowanego zwierzenia o trudnościach 

małżeńskiego pożycia z Marylin Monroe (drugą żoną 

pisarza, w latach I 956-1960) skupiła na sobie pewne zain
teresowanie, ale już nie takie jak słynny film z 1961 r. 

Skłóceni z życiem (The Misfits), do którego Miller napisał 

scenariusz. a Marylin Monroe zagrała główną rolę. Również 
Incydent w Vichy (lncident at Vichy, 1964) - dramat 
ukazujący grozę hitlerowskiej okupacji we Francji, chociaż 

grany na wielu scenach świata, nie wzbudził większego 
entuzjazmu. W 1987 r. ukazała się autobiografia pisarza 
Zakręty czasu (Timebends), a w latach dziewięćdziesiątych 
dwa zbiory nowel The Last Yankee (Ostatni Jankes, 1993) 

i Plain Girl (Prosta dziewczyna, 1995). Arthur Miller 
w Jatach 1965-1969 piastowa! zaszczytne stanowisko preze
sa międzynarodowego Pen-Clubu. 

Na polskich scenach utwory Millera, pojawiły się już 
w 1948 r„ kiedy to w Teatrze Wojska Polskiego w Łodzi 
odbyła się polska prapremiera Synów. Potem w wielu mias
tach grane były: Śmierć komiwojażera, Widok z mostu (pols
ka prapremiera miała miejsce w Teatrze im. J. Słowackiego 
w 1959 r.), Czarownice z Salem, Po upadku, Incydent 
w Vichy, Cena. Dramaty Millera należą do tych, które wciąż 
wracają i są obecne w repertuarze naszych teatrów. 



Pauvre Polonai ! 

Jesień I< . l) roku. Platany na placu Bastylii gubią 

ziel ono-brunatne, ld uJ4ce owoce. W zaulkac h Marais jak 
zwykle cicho i sen ni e. Właściciele sklepików z napisem 
,Tabac·· 1.aci l' rają ręce - dawno już paryżanie nie kupowali 
tak chętnie gazet. Czytają je potem nad bialą kawą w swoich 
ulub ionych kawiarenkach. Od niechcenia wymieniają 

z kelnerem uwagi o wojnie, którą właśnie Hitler i Stalin 
wygrali w dalek iej Polsce. To - zdaje się - gdzieś powyżej 

Karpat? Zresztą - podobno tej Polski ju ż nie ma. Nagle 
słychać hałas - jaki ś klosza rd w drucianych okularach 
i w ubraniu zdradzającym miniony chic, gwałtownie gestyku
luj ąc wykrzyku.1e coś w dziwnym język u. Zmierza 
pośpiesznie w stronę Sekwany i gniewnie mrucząc pod 
nosem skręca w kierunku Cite. Znud zeni bukini ści 

odprowadzają go wzrokiem. Znaj ą go dobrze. To ,,Monsieur 
Sviatek''. Niemal każdego lata kupował u nich książki. 

Prawd ziwy koneser' A teraz co? Pauvre Polonais' 

*** 
Jeszcze kilka miesięcy wcześniej Tadeusz Świątek 

nal eżał do powszechnie znanych i szanowanych obywateli 
królewskiego miasta Krakowa. „W nikliwy teatro log, tęgi 

recenzent teatralny" - pisa ł o nim po latach Jalu Kurek. 
,,Rozmowa z nim byla zawsze interesująca, ten człowiek był 

kopalnią wiadomości o teatrze" - tak zapamiętał go wieloletni 
znajomy, Witold Zechenter. Według niego „ ... był on 
jednym z najelegantszych ludzi w Krakowie przedwojennym". 

Urodzony w 1884 r. Świątek był synem Wincentego, 
lekarza z Podgórza. Ukończył z tytułem doktora i oceną celującą 
poloni stykę z filologią klasyczną, potem filozofię na UJ. 
Swój romans z teatrem zaczął już podczas studiów, debiu
tując w 1908 r. recenzjami w lwowskim „Naszym Kraju". 
Pismo redagował wówczas Tadeusz Pawlikowski - legen
darny, pierwszy dyrektor krakowskjego Teatru Miejskiego 
przy placu św. Ducha. W 1909 r. Świątek zaczął uczyć języ
ka polskiego w Gimnazjum Sobieskiego (dziś II LO). Wśród 
profesorów s potkał tam m.in . znawcę literatury i teatru 
Mieczysława Brahmera i uczącego matematyki Leona 
Chwistka - wkrótce czołowego teoretyka krakowskiej awan
gardy. Także wśród uczniów nie brakowało przyszłych 

wybitnych postaci. Znakomity teatrolog Tadeusz Kudliński 
wdzięczność dla swojego nauczyciela zachował nawet po 
siedemdziesięciu latach: „To, że moja man ia teatralna 
rozkwitała tak bujnie, zawdzięczam także moim polonistom: 
Tadeuszowi Świątkowi i Antoniemu E. Balickiemu, 
obu znawcom i entuzjastom teatru , którzy gorączkę tę urrueli 
na nas przenieść". 

Równocześnie z pracą pedagogiczną, a i potem, 
Świątek pisywał do „Głosu Narodu", „Przeglądu Teatralnego 
1 Kinematograficznego", „Rydwanu", „Ilustrowanego 
Tygodnika Polskiego". Prawdziwe uznanie zyskał, gdy w sty
czniu 1918 r. został współredaktorem poświęconego I ite
raturze , sztuce i satyrze pisma „Maski". Z tym jeszcze na 
wskroś młodopolskim a już awangardowym dwutygod
nikiem współpracowała ścis ła czołówka artystyczna i intelek
tualna kraju. W pierwszym numerze ukazał się, obok tekstów 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera czy Władysława Orkana, 
nowatorski artykuł Zbigniewa Pronaszki „O ekspresjo
nizmie'" i klasyczny dzi ś manifest Leona Chwistka „Wielość 
rzeczywistości w sztuce". W następnych zeszytach 
zamieszczali swoje teksty m.in. : Leopold Staff, Stefan 
Zeromski, Władysław Reymont, ale też aktorzy - Aleksander 
Zelwerowicz i Leonard Bończa. Świetną szatę graficzną, 
przypominającą jako żywo słynną . ,Chimerę", stworzył 

Antoni Procajłowicz. 
W 1924 r. ówczesny dyrektor Teatru im. J. Slowack

iego, Teofil Trzciński, zatrudnił Świątka na stanowisku 
kierownika literackiego. Był to niezwykły czas „burzy 
i naporu", czas najodważniejszych eksperymentów artysty
cznych tej sceny w okresie międzywojennym . Trzciński wys
tawia ł jeszcze „gorące" , współczesne dramaty zagraniczne -
Luigi Pirande.lla, przy sz łego noblisty Jacinto Benavente, 
Georga Kaisera, Nikołaja Jewreinowa, umożliwiał debiuty 



polsk im „awano ardy ·tom·· - w Lym naj w iększemu z nich -
Witkacemu . Świątek byl nieocen ionym po mocn iki em 
w Ldobywan iu nowych sLtuk . iektór . am tłu maczy ł - m.in . 
lfidallę Franka Wedekinda i Romans ;:.es~ytowy Georga 
Kaisera. Miał w ty 111 dośw i adczen ie - jt ż w I :>09 r. Teatr im. 
J. Slowackiegu w stawił w jeg prz klad?ie (sk ry
l J...owa 11ym nieco pr;,ez Tadeu~za Bo. a-Że l eri skie oo ) Efckllf 

I ługu von ! lofnannsthala . 
W 1924 r. Trzci ńsk i i Świqtck zac1.i;-l i wyda wać 

na Jadem włas nym i Tea! ru im. J. S łowa ·kiego slynnc „Li ~ ty 

l T aln.1". Slvn n , bo choć u kantło . ię tyl ko -;ześć num rów. do 
d1iś .. Li~ty" s11 uznawane nt jedno 7 najlcp.-:rych pi'>nt teatral
nych w międ1ywoj cnnej Polsce . Sol idn ie przez Ś\\ iątka 
redagowane. ot vi rało swoje lamy nic tylk 1 Jla klas] ki ale 
i najnowszych 7jawisk w polskim i świ atc wym teatrze. 

Niestety, współpraca znaj4ccoo s oj4 wartość kie
rownika literack iego / na ·ti,:pq Tr1cińskiego, Z gmuntem 
Nowakowskim, nic u kłada ła sicr. ju ż tak du brze . Nowakowski. 
kierujący teatrem w la tach 1926-29. byt znakomitym 
aktorem, reżyserem , 1nanym felietonistą „Il 1st rowanego 
Kuriera 'od?ic nnego". c złowiekiem wszechstr nnie utalen
towanym i„. piekieln ic intd igcntnym. S łynął z trudnego 
charakteru i ciętego ji,: zyka. Świątka zbytnio nie ce nił. 
Przyzna ł mu jedną z najniższyc h w tcatw :: pensji , mimo. ż.e 
ten perfe kcyjnie i nadzwyCt.aj kompetentnie redago' al 
teatra lne wydawnictwa. Programy do rrzcds tawieri - m.i n. 
Turandot czy Cyrano de Berr?, emcu. wreszcie okn li czno~

ciowa broszura Kru/owi Duchowi w dniu jeg 0 rmwrot11 
wydana z okazji sp rowadzen ia S7c zą tków Juli sza 
Słowackiego na Wawel. tu pra dziwe dyt rsl.. i' cacka. 

owakows ki nie miał zam.iarn sluchal' rad Świątka. 
zgodniony wspólnie repertu ar wielokrotnie zm ien·al. 

W rezultacie kierownik lite racki, do któreg:l obowią7 ków 
na l cż.al y kontakty l prasą. zapowiada[ w wy viadach pre
miery, do których rcali? acj i nie dochodzito . Konfl ik t 
nabrzm i ał do tcgu stopnia , i.c , \ i ąt k najpierw ograniczy! 
się wytąonie do czynności adm inistracyjnych, n a'\ tępnie , 

w marc u 1929 r„ od..;zc dł z teatru . Oliwy do ognia dolała 

gł ośna w cakj Polsce „aft: ra 1'.onkursowa" . ~!l odziło 

o ogłoszony prze1. catr in . J. , łowack i ego konk ur" 
dramatyczny. którego sposób rozstrzygn ięcia prasa u zn a ł a za 
podejrzany. Kierownik literacki zosta ł na et nieslusznie 
posądzony o wzięc i e ła powki od zdoby cy drugiej nagrody 
Adolfa , owac?:yr1sk ie~o . 

Ś wi <tkk i Nowakowsk i ro1stali ii; z teatrem niemal 
równol'ześ ni . Pierws1.y ro 7.egnał się li ste m otwart. m 
wydmkowanym w „G ło~ i e arodu". Z kl asą, al bezlitośnie 

sk rytykowa ł uwakowskiego za chwicjnośc decyzji i brak 
okre:-;lonej linii repertuarowej . Przyznał. że pr7yczyny jego 

dymisji „Tkwią w samej istocie tmdnej i delikatnej funkcji" 
jaką pełnił w teatrze. Uważał bowiem, że kierownik literacki 
„Jest sumieniem tej instytucji". Ostrzegat Nowakowskiego: 
„Ja też, nie kto inny, tworzył będę opinie o tym teatrze. 
Wszystko jedno: stojąc w nim czy poza nim. Tylko, że ten 
drugi wypadek jest dla każdego dyrektora tego teatru mniej 
korzystnym" . 

Nie miał okazji do spełnienia groźby. Od nowego 
sezonu dyrekcję objąt ponownie jego dawny współpracownik 
- Teofil Trzciński. Jednak Świątek do teatru oficjalnie nie 
wrócit, choć sprawy z nim związane nadal były mu bliskie. Co 
roku wyjeżdżał za granicę - najczęściej do Paryża. Oglądał tam 
przedstawienia, szukał nowych, nie znanych w Polsce sztuk. 
Ostatni raz wyjechał z końcem czerwca I 939 r. 

Jakie były dalsze jego losy'7 Jedyne informacje na ten 
temat zawdzięczamy Witoldowi Zechenterowi. Wedtug jego 
relacji Świątek popadt w przygnębienie po tym, jak zastała go 
w Paryż.u wiadomość o wybuchu wojny. Łatwo się domyślić, 
że depresja pogłębiła s ię po l 7 września. „N ieszczęsny przy
musowy wygnaniec - pi sze Zechenter - widywany był 

w coraz smętniejszym stanie, coraz wyraźniej zdradzat 
objawy choroby, krążyJ po ulicach paryskich w różnych 
porach dnia i nocy, mówił sam do siebie, potem wykrzykiwał 
jakieś oderwane słowa , tak że w końcu odstawiony z.ostał do 
szpitala i w bliżej nie znanych okolicznościach zakończył 
życie jesienią czy zimą 1939 roku". 

Niestety, sam autor tej relacji nie miał pewności, czy 
przedstawiona przez niego wersja wydarzeń jest wiarygodna, 
choć wiele wysiłku włożył - już. po wojnie - w ustalenie całej 
prawdy. Także niżej podpisana próbowała poz.nać paryskie 
losy Tadeusza Świątka . Jak dotąd - bezskutecznie. Może 
jednak wypłyną nowe fakty'7 Może uda się wyjaśnić, co 
wykrzykiwal polski kloszard jesienią 1939 r. na wąskich 

uliczkach Marais i Wyspy św. Ludwika'7 Może dowiemy s ię 
kiedyś, w jakich okolicznościach i kiedy umarł jeden 
z najwybitniejszych kierowników literackich w dziejach 
krakowskich teatrów'7 

Cytary pochodzą z: 

J. Kurek. Mój Kraków. Kraków 1970 

T Kudliń.ski, Mlodofri mej swlica, Kraków 1984 

„Głos Narodu "' 31 III 1929 

W. Zeche nter. 7,apomnianr teatrolog „S łowo Powszechne"' 197 1 nr 52 

W. 7.echenter. Upl:rwa s-;vbko ~vcie, Kraków 1975 
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