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Schnitzler Artur, 
1862-1931 
dramaturg 1 prozaik austriacki. 
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Był synem profesora medycyny. Po studiach medycznych przez 
szereg lat wykonywał z powodzeniem zawód lekarza, równolegle 
do działalności pisarskiej. Popularna postać wiedeńskich salonów. 
Pierwszy duży sukces przyniosła mu sztuka Liebelei ( 1896, Mi/ostka), 
rzecz o zaw1edz1onej miłości prostej dziewczyny do młodego oficera. 

(„ .) Do jego najczęściej grywanych sztuk należy skandalizujący 
Korowód ( 199, Der Reigen). Dziesięć postaci, należących do różnych 
warstw spolecznych, łączy się celem intymnego zbliżenia w pary: 
dziwka z żołnierzem, żołnierz z pokojówką, pokojówka z paniczem 
itd , aż kolo zamyka się w dziesiątej scenie, kiedy hrabia bierze 
w ramiona dziwkę. W tym tańcu życia, będącym zarazem tańcem 
śmierci, wszyscy, niezależnie od kondycji społecznej, są równie 
bezbronni wobec potęgi seksu i Jednocześnie spragnieni prawdziwej 
miłości. Przedstawienia tej sztuki, uchodzącej za „pornograficzną", 
byty wielokrotnie udaremniane przez cenzu rę. ( ... )W latach przed 
I wojną światową nalezał do najczęściej grywanych dramaturgów 
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języka niemieckiego. W Jego sztukach znajduje odbicie epoka fin de 
siecle ' u i dekadencji w wydaniu wiedeńskim . Utwory te, 

nacechowane sceptyczną ironią i relatywizmem moralnym, nie mają 
wymowy oskarżyciej skiej, są natomiast mozaikowym wizerunkiem 
typów ludzkich, ich postaw i zachowań, wraz z całą charakterystyczną 
dla owych lat aurą melancholii, rezygnaqi, pragnienia tyleż użycia, co 
śmierci. Nastrojowość, precyzja, lekkość i elegancja w oddawaniu 
rozmaitych stanów ducha, ich niuansów 1 półtonów, znakomity zmysł 
obserwacji lekarza-diagnosty, trafność uzasadnień psychologicznych~ 
to dodatkowe walory jego pisarstwa. ( ... ) Obok dużej liczby 
jednoaktówek napisał szereg utworów większych rozmiarów Jak: Der 
Schleier der Beatrice ( 190 I , Woal Beatrice), Der einsome Weg ( 1904, 
Samotna droga) czy t1-zyczęściowy dramat historyczny z czasów 
wojen napoleońskich Der Junge Medordus ( 191 O, Miody Medard). Dos 
we i te Land ( 191 I, Rozlegfy kraj). ( ... ) Oprócz wielu nowel i opowiadań 
[Leitnont Gust/ ( 190 I. Leutnant Gust/, Panno Elzo ( 1924, Frciulein 
Else)J Napisał też kilka powieści. W Drodze do vvyzwo/enio ( 1908, Der 
Weg ins Freie), Tereso ( 1928, Therese). (. . .) 
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Artur Schnitzler 

ROZMOWA MIĘDZV STARYM I MŁODYM KRYTYKIEM 
Prze/ozy/ Micha/ M1s1orny 

MŁODY (wpada do redakcji z oznakami naM zszego zachwytu. 
niedbale pozdrawia kolegę, stada za biurkiem). 

STARY (po przeciwnej stronie, nieufnie przygląda się M fodemu, 

MŁODY 

STARY 

MŁODY 

STARY 

MŁODY 

STARY 

MŁODY 

STARY 

MŁODY 

STARY 

MŁODY 

podnosi <tarok znad swojej pracy. po chwili wahania pyto) No. 

co tam nowego? 

Ach , panie Martens, panie Martens! (pisze dalej). 

(Jeszcze bardziej nieufnie) J akże tam było? 

Cudownie' Jednak Lucius Jest naszym największym pisarzem! 

Rośnie z premiery na premierę. To był ogromny sukces . 

N o, panie ... pan chce to również nap i sać/ 

Oczywiśc i e 1 

Oczywiście! jesteście przyjac ió łmi? 

Wcale go nie znam. 

Zeni s ię pan z jego córką/ 

Przec ież jestem za ręczony. 

Wobec tego po co chce pan to napisać? 

Po prostu dlatego , że to prawda i że takie jest mo1e zdanie . 

STARY Hohoho! 

MŁODY Zupeł n ie pana nie mzumiem , panie Martens' Znowu pan 

ża1iu1 e . 

STARY Ani mi w głowie żarty 

MŁODY Więc chce się pan wydać gorszym, niż pan jest l 

STARY N iby dlaczego) 

MŁODY (próbuje pisać) Doprawdy, przez pana zupełnie straciłem 

koncept 

STARY Al eż znajdzie go pan z powrotem . N a pewno. Jeże l i 

[!lim1 g~~~~ SłtHrM 
f•~c:I• po ra o ru1 

Teatr im. Stefana Żeromskiego 

ul. Sienkiewicza 32, telefony: 34 460 48 centrala, 
tel./fax. 34 447 65, 34 475 OO - kasa i organizacja widowni 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny - Piotr Szczerski 
Kierownik Literacki - Jerzy Sitarz 
Koordynator Pracy Artystycznej, Sekretarz Literacki - Halina Łabędzka 
Kierownik Muzyczny - Konstanty Wi leński 

wydarzenie było rzeczywi ście tak niezwykłe. j eże li Lucius 

istotnie rozprawi ł s ię raz na zawsze z Shakespearem .. 

MŁODY Kto mówi o Shakespearze/ 

STARY Pan, mÓJ drogi. 

MŁODY Ja ... Ja m iałbym powiedz ieć. 

STARY Nie twierdzę, że dosłownie. ( . .. ) Mój drogi, je śl i o prze

c iętnych talentach pisze s ię tym samym Językiem co o ge

niuszach. 1ezeli przy tym nasz mierny autor jest człowie

kiem miłym , gościnnym, bogatym , ma1 ącym w dodatu 

córkę na wydaniu, i Je ś li samemu 1est się przy tym głodo

morem, który ma sto guldenów gazy i na dodatek matkę na 

utrzymaniu. „ 

MŁODY Moja matka ma rentę. 

STARY Zresztą , niech pan pisze, co pan chce. 

MŁODY Sądz i pan, że naprawdę mogło by paść na mnie takie 

podeirzenie. „ 

STARY J eśl i idzie o mnie, mogę wszędzie rozpowiadać , że to 

niepraw da. 

MŁODY A gdybym wtrąc i ł uwagę ... że oczywiście pan Lucius nie 

jest ani Shakespearem . 

STARY Z awsze lepiej mówić prawdę . Ale proszę, niech pan pisze, 

nie chc iał bym panu przeszkadzać. 

MŁODY 

STARY 
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Nawet nie wiem , 1ak mam zacząć . 

Podykt uję panu początek : „ Dziś było nam dane poznać 

na1nowsze dzieło, Jakim obdarzyła nas skromna muza pana 

Luciusa. Jak zwykle ujrzeliśmy kilka zgrabnych drobiazgów. 

sam raz na miarę talentu autora. i jak zwykle spotkały się 

one z uznaniem, na które okreś lony rodzaj przyzwoitego 

rzemiosła artystycznego zaw sze może liczyć u tej 

publi czno ś c i , która systematycznie odmaw ia swego 

poparcia dz i e łom reprezentuJącym coś , co by 
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lnspicjent„„„„„Renata Glasek - Kęska 
Światło„„„„„Ryszard Zaiąc . Marek Dudkiewicz 

Realizacja akustyczna„„ „ „„Marek Kiniorski 
Brygadier sceny ........ .. . Ignacy Abram 

Rekwizytor. „ „ „ . „ .. Zofia ZaJąc 

Garderoba damska. „ „ . „ „ Monika Chachulska 
Garderoba męska„ „„„„„ „He lena Stawiarska 

Prace perukarskie„. „ . „ „ .Ida Lang 

p rzypominało ja k i ś światopog l ąd . Pan Lucius 1 jego 

widow nia są siebie w arci. Należy poczekać . Jak pełne 

wdzięku drobiazgi pana Luciusa zostaną p1-zyJ ęte przez 

pub l iczność przedstawień następnych . D ziś w ieczór 

przyjaciele auto ra wywoła l i go oko ło dw unastu razy. 

Sądzimy. że pan Lucius doczeka s i ę sześc i u przedstaw i eń , 

tak samo jak doczeka się nieśmiertelności rzędu dzies ięci u 

lat." Ma pan coś przeciw ko temu? Czy znalazł pan w te) 

recenzji jedno slowo nieprawdy/ 

MŁODY N ie , na pew no nie. Chociaz .. . to m1e1sce 

o przyjaciołach . . 

STARY Wierzy pan, że to wrogowie wywołali go przed kurtynę/ 

MŁODY No. i zakończen ie . .. co zrobimy, jeśli sztuka będz ie szla 

więcej n iż sze ść razy? I 1e ś li n ieśmie rtelność pana Luciusa 

potrwa d l u że1 n iż dzies i ę ć lat. 

STARY Co zrobimy/ Świ ęta naiwnośc i! Kto za osiem dni będzie 
pamiętał naszą recenzję? 

MŁODY Istotnie. zadziwia mnie pan nieustannie! Więc po cóż to 

wszystko? Dlaczego nie pozwohl mi pan wygiosić pochwalyl 

Dlaczego ten ton , pom111e1szający, brutalny, skoro - Jak sam 

pan twierdzi - nic przez to nie uzyskamy prócz tego , że pan 

Lucius będzie się złośc i ! przez kwadrans? 

STARY Mój dr-ogi. nic innego nie uzyskamy „ . pan ma ca łkowitą 

raCję. Ale skoro na tym polega cala nasza władza . dlaczego 

nie m i eli byśmy JeJ okazywać zawsze , il e kroć nadarzy się 

okazja? 

D1alog nr 2/ / 970 

r~ ..l:drdt 
tOf I f I ;1 _, • •P' „ ...... 

Kierownik pracowni krawieckiej-damskiej „ „ „„„„„„Maria Szyksznia 
Kierownik pracowni krawieck iej-męskiej „ „„ . „ . „. „Stanisław Stęp ień 

Kierownik pracowni stolarskiej ....... ... Leszek Mac1as 
P1-acown1a malarska„ „ „ „ „ „ „Tomasz Smolarczyk 

Prace tapicerskie„„„ „ „ . „ „Antoni Kaniowski 
K1erow111k techniczny. „ „ .Henryk Dubowik 

Reklama„„ „ „ „ „.lwona Jamka 
Kierownik Biura O rganizaqi Widowni .. „ Halina Łabędzka 




