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ZDEMA~KOWANIEŚWIAT A 

Ce rv a n tes 

Z UROJEŃ, ZŁUDZEŃ I SNóW stworzył za
czarowany świat, który stał się dla potom
nych światem realnym. Był Don Kichotem 
i Sanczo Pansą, żołnierzem i jeńcem, pobor-

cą podatkowym i komisarzem prowiantowym, ściga·· 
jącym i ściganym, skromnym i dumnym, człowiekiem 
majętnym i nędzarzem, pochlebcą i zuchwalcem, tak
że - jak pisał o nim W. Somerset Maugham - ka
rierowiczem i sutenerem. Przyjaźnił się z dostojnika
mi Kościoła i rzezimieszkami, z książętami i portowy
mi dziwkami. Drwił z rządzących i korzył się przed 
nimi zgodnie z gorzką sentencją, że mądra głowa nur
kuje w niskim ukłonie przed głupcem posiadającym 
złoto i władzę. Nurkował - i znowu wypływał na 
czyste wody niezależności i dumy. 

Nazywano go utalentowanym prostakiem i „ nie
świadomym twórcą" o bezkrytycznym stosunku do 
filozoficznych, religijnych i politycznych prądów epo
ki. Inni twierdzili, że był świetnym znawcą rozmaitych 
umiejętności, współtwórcą głównych nurtów myśli re
nesansowej, autorem „najbardziej sugestywnej i prze
nikliwej satyry, jaką kiedykolwiek napisał człowiek na 
samego siebie", geniuszem, który świadomie stwo
rzył nowe symbole i mity. Turgieniew, Heine, Hegel. 
Schelling, Goethe, Dostojewski pisali o tragicznej 
wie l kości „Don Kichota" , który za cenę szyderstwa 
i rozpaczy chciał naprawić świat. 



Współczesny Cervantesowi wielk& pe de Vega 
nazwał go (1604) najgorszym z poetów, a czytelników 
chwalących jego dzieło głupcami. Lecz w kilkanaściP. 
lat po śmierci poety - ponieważ umarli nie są już 
grożni - pisał o nim z entuzjazmem, sławił za he
roiczne życie i nieprzeciętny talent. Bogdan Suchodol
ski nazwał Cervantesa „ pierwszym wielkim pisarzem, 
który pokazał, że człowiek jest człowiekiem dzięki 

wizji lepszego i bardziej sprawiedliwego życia spo
łecznego", zaś złudzenia , którym uległ jego Don Ki
chot - „w i e I ką s i ł ą d e m a s k u j ą c ą św i at". 

Podobnym złudzeniom poddał się również Cervan
tes. Sam napisał : „Nie potrafimy rozstrzygnąć , kie
dy w rzeczywistości a kiedy jedynie w wyobraźn i 

odbywamy nasze wędrówki , bowiem to wszystko, 
co dzieje się w naszej wyobraźni ma tak silne po
zory prawdy, że nie umiemy zauważyć różnicy" . 

IGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, syn 
Rodriga i Eleonory de Cortinas, urodził się 
w ostatnich dniach września lub pierwszych 
dniach października 1547 roku w Alcala de 

Henares. Chrzest przyjął 9 października . Kilkanaście 

lat wcześniej dziadek Cervantesa uzyskał w miej
scowym uniwersytecie dyplom wydziału prawa; je
go ojciec przerwał studia i zajmował się felczer
stwem. Gdyby nie tytuł hidalga, spędziłby sporo lat 
w więzieniu, oskarżony za długi. 

Do dwudziestego pierwszego roku życia Cervantes 
przebywał w Walladolid , Madrycie i Sewilli. Niewiele 
wiemy o tych latach. Pewne jest, że w Madrycie był 
ulubionym uczniem wielkiego humanisty, Juana Lo
peza <;le Hoyos, jawnego i zarazem skrytego wielbi
ciela (z uwagi na działalność Inkwizycji) Erazma 
z Rotterdamu. Z nieznanych przyczyn Cervantes 
przerywa naukę i prawdopodobnie w grudniu 1568 
roku wyjeżdża do Włoch z legatem papieskim Juliu
szem Acquavivą . 

Prawdopodobnie - bo w Simancas odnaleziono 
dopiero sto lat temu dokument z września 1569 roku, 
stwierdzający, że Cervantesa skazano na obcięcie 
prawej ręki i wygnanie z Hiszpanii na dziesięć lat 
za okaleczenie w pojedynku szlachcica de Sigurę . 

Zarządzenie wzywa do ujęcia ukrywającego się Cer
vantesa. Zapewne wtedy zbiegł on do Włoch i z koń
cem 1569 roku został jednym z dworzan kardynała 
Acquavivy. 

W 1571 roku zaciąga się do wojska i w świętej 

wojnie przeciw islamowi uczestniczy w zwycięskiej 

bitwie morskiej z Turkami , w cieśninie Lepanto, w 
pobliżu Korfu, jako członek załogi galery „ Markiza". 
Mimo gorączki walczy z furią i odnosi ciężką ranę 
w ramię. Chociaż lewą ręką nie będzie już władać 
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do końca żyr• wynagrodzony i odznaczony za od
wagę (1572) L•ze udział w następnych wyprawach 
przeciw Turkom, na Tunis. W 1574 odbywa służbę 
garnizonową we Włoszech, tam wiele czyta. 

A GALERZE „ EL SOL w 1575 roku wypły-

N wa z bratem Rodrigiem na urlop do Hiszpa
nii, zaopatrzony w świetne listy polecające . 

Ma wszelkie dane, by otrzymać nominację 
na kapitana. Lecz i tym razem prześladuje go pech, 
jak przez całe życie. To samo spotka Don Kichota. 
U wybrzeży Francji, po bitwie z turecką flotyllą kor
sarzy, dostaje się z bratem do niewoli. W latach 
1575-1580 Cervantes przebywa w algierskim wię
zieniu. Wielokrotnie ponawia próby ucieczki, organi
zuje bunty jeńców, spiskuje i daremnie stara się 
w swych pismach do kancelarii królewskiej o wy
kupienie go i zorganizowanie wyprawy wojennej 
przeciw Algierowi. Odpowiedzi nie otrzymał. Król 
marzy o podbiciu świata, a nie o odbiciu Cervan
tesa. I myli się, jak każdy król. Imperium Filipa li 
i Filipa Ili rozpadło się. Imperium Cervantesa jest 
niezniszczalne. 

W 1577 roku rodzina Miguela de Cervantesa wy
kupuje z niewoli Rodriga ; za Miguela korsarze wy
znaczyli kilkakrotnie większą sumę. Dopiero w 1580 
roku matce i Andrei, siostrze poety, udało się zdo
być kilkaset dukatów, za które we wrześniu wyku
piono Miguela. Pierwsze dni wolności - to znie
sławienie Cervantesa i postawienie go przed sądem 
za rzekomo niewłaściwe zachowanie się w niewoli. 
Zachował się tam jednak tak godnie I bohatersko, 
co poświadczyli liczni świadkowie, że nikczemne 
oskarżenie uchylono. W grudniu tegoż roku Cer
vantes przyjeżdża do Madrytu, gdzie przebywa wów
czas jego rodzina. 

ISZPANIA POD RZĄDAMI FEUDALNEGO 

H MONARCHY Filipa li, dumnego i zaborczego, 
katolickiego aż do bigoterii ale nie uznają
cego władzy papieża - była krajem prze

dziwnym. Zgromadziła tak olbrzymie ilości złota zra
bowanego w zamorskich kolor:iiach, że zaczęła się 
nim dławić. Spadały ceny na złoto a wzrastały za 
żywność i inne towary, doprowadzając ludność do 
nędzy. W tym zacofanym „kraju ludzi zaczarowa
nych" - potwierdzają to ówczesne kroniki - który 
chciał granicami swego imperium objąć Włochy, Por
tugalię, Francję, Niderlandy, Meksyk, Peru, Argen
tynę , Filipiny, nawet Anglię - ludzie żyli marzeniami 
i złudzeniami. 

życie jest snem - pisał Calderon. I było dla ów
czesnych Hiszpanów snem pięknym i okrutnym. Wiel
ki Inkwizytor Torquemado zaszczepił strach w sercach 



ludzi, podtrzymywał ich wiarę w zaA ony i mrocz

ne przesądy. Wzrastało bezrobocie ~łóczęgostwo , 
szerzyły się zbójeckie napady, korupcja i paserstwo, 

złodziejstwo , sutenerstwo i prostytucja. 
Cervantes nie może znaleźć pracy ani wybrnąć 

z długów (częściowo zaciągniętych na wykupienie 

go z niewoli), nie udają się próby powrotu do służ

by wojskowej. Pomaga mu jego ukochana siostra 

Andrea utrzymywana w tym czasie m.in. przez Wło

cha Leocadelo. Druga siostra, Magdalena. rozwo

dząca się z Juanem de Alerga, jest utrzymanką Puer

tocarrery, byłego komendanta zdobytej przez Hisz
panów twierdzy La Goletta. 

Cervantesa łączą intymne stosunki z Anną Fran

ca, prawdopodobnie aktorką, która w 1584 roku uro

dzi mu córkę, Izabellę. Anna szybko zniknie z jego 

życia , Izabella pozostanie przy nim. Jak siostry Cer

vantesa, również Izabella zostanie prostytutką. 

W opowiadaniu „Cyganeczka" Cervantes napisze o 

siostrach, Izabelli i o sobie: „Głód nieraz zmusza 

do zajęć, o jakich nigdy by się nie śniło", a w „Don 

Kichocie" : „Jeżeli piękność łączy się z biedą , wtedy 

ją osaczają kruki, sępy i inne ptaki drapieżne" . 

U Cervantesa mądrość i wspaniałomyślność łączy
ły się z talentem, dlatego osaczały go aż do śmierci 
kruki i sępy. To zdarza się najlepszym. 

ATALINA DE PALACIOS SALAZAR VOZME

DlANO była młodsza od Cervantesa o osiem

naście lat. Zaręczył się z nią w 1584 roku, ślub od

był się w grudniu. Córka bogatych chłopów wniosła 
mu w posagu kilkanaście morgów winnic i sadów 

z oliwkami, przeszło pięć tysięcy trzysta reali, czter

dzieści pięć kur z pisklętami i koguta, sprzęty do

mowe, pościel, posążki i obrazy świętych ... 

Mimo poprawy sytuacji materialnej, pożycie mał
żeńskie Cervantesa z Cataliną nie należało do „przy

kładnych" i krótko trwało . Niechęć, może nawet nie

nawiść żony ujawni później treść jej testamentu, w 

którym wykonawcą ustanawia ona swojego brata a 

spadkobiercami własną rodzinę, i życzy sobie, żeby 
pochowano ją po śmierci nie obok męża, lecz w 
grobowcu ojca. 

Cervantes, podobnie jak Don Kichot, chce napra

wić zdeprawowany świat. Opuszcza wkrótce swoje 

domostwo i żonę, przenosząc się z jej rodzinnej 

wioski Esquivias do Madrytu. Po śmierci ojca miesz

ka tam z matką i siostrami. Marzy o karierze drama

topisarskiej, długo walczy bez powodzenia o włą

czenie się w życie literackie Hiszpanii. W 1585 roku 

sprzedaje przedsiębiorcy teatralnemu Gasparowi Per

ras dwa dramaty za czterdzieści dukatów i wydaje 

„Galateę", konwencjonalny romans pasterski. Z dwu-

dziestu utworó9 dramatycznych napisanych w la

tach 1581-1587 zachowały się tylko „życie w Al

gerze" (debiut) I „Numancja". 
życie Cervantesa było nie mniej barwne i niebez

pieo;zne, niż życie zmyślonego przez niego Don Ki

chota. Korzystał wówczas z pomocy trudniących się 

nierządem sióstr i zarabiał pisaniem upokarzających 

go okolicznośclowych wierszy. W 1587 wyruszył do 

bogatej Sewilli. Tu zetknął się z życiem ~wanturni

ków i włoczęgów, złodziei I prostytutek, wykolejeń

ców, szarlatanów i oszustów. Jako poborca podatko

wy I komisarz prowiantowy wędruje po bezdrożach 

na szkapach i mułach, nocuje w nędznych karczmach 

i szopach, zbierając żywność dla królewskiej floty. 

Dwukrotnie, rekwirując zboże w dobrach kośc :clnych, 

naraża się na ekskomunikę. 
W Sewilli mieszka do 1589 roku u karczmarza 

i przedsiębiorcy teatralnego Gutierreza, przyjaźni się 

się z nim. Zadręczony, zrozpaczony, zaszczuty liczny

mi konfliktami I troskami, postanawia opuścić Hiszpa

nię I objąć urząd w koloniach Ameryki. Prośbę jego 

odrzucono. Nękany biedą, przyjmuje ponownie źle 

wynagradzany urząd komisarza prowiantowego I wra

ca do pracy pisarskiej. 

O 
SKARŻONY O NIEZGODNĄ Z PRZEPISAMI 
REKWIZYCJĘ zboża w kapitule Eclja, przeby

wa w więzieniu {1592). Od tego czasu Już 

nie pozbędzie się kłopotów z policją I sądami , 

oskarżeniami o niedobory i nadużycia, których nie po

pełnił. W 1593 umiera mu matka. W 1597 osadzono 

go na cztery miesiące w więzieniu . W 1602 ponow

nie wraca do więzienia. Wtedy powstają pierwsze 

rozdziały „Don Kichota". 
W 1605 roku, na skutek donosu sąsiadów oskar

żających rodzinę Cervantesa o nieustanne hałaey 

i niepokoje, zwłaszcza o złe prowadzenie się lza

belll, Cervantes jeszcze raz trafia do więzienia z sio

strami, siostrzenicą i córką. Izabella w 1606 poślubia 

de Mollnę, który otrzymuje od Cervantesa zobowią· 

zanie, że wpłaci on w posagu, wraz z kochankiem 

Izabelli Juanem de Urbiną, dwa tysiące dukatów, do 

końca sierpnia 1611 roku. Urblna wpłacił przypada

jącą na niego część, natomiast Cervantes po upły

wie tego terminu musiał uciekać przed ścigającymi 

go nakazami i więzieniem, przenosząc się z miejsca 

na miejsce. 

ĄDRA PRZEBIEGŁOŚĆ CERVANTESA spra-

Mwita, że jego nowele (np. „Rozmowa psów", 

„Hiszpanka w Anglii"), niektóre dramaty 
i „Don Kichot" nie znalazły się na tzw. In

deksie Ksiąg Zakazanych (i skazanych na spalenie), 

wydanym w oparciu o ustawy trydenckiego soboru. 



Cervantes napisał w przedmowie d& on Kichota", 
że ma tylko jeden cel: ośmieszyć bezsensowne po
wieści rycerskie. W zakończeniu powieści katego
rycznie powtarza, że napisał ją wyłącznie po to, by 
zwalczać szkodliwe książki. Biografowie Cervantesa 
i Don Kichota wyrażają zdumienie, że dla „zrealizo
wania tak wąsko zakreślonego zadania powstało 
dzieło przewyższające wszystko co dotychczas wy
rażono w gatunku powieściowym". 
Cóż za nieporozumienie! Cervantes doskonale wie

dział, że pisze dzieło wiekopomne i wieloznaczne. 
I wiedział, że król jeszcze w 1552 roku wydał zakaz 
druku romansów rycerskich w Ameryce, że Kortezy 
(1555) zażądały od króla podobnego zakazu dla Hisz
panii. Tak dobitne podkreślenie poety, że jego celem 
jest wyłącznie zwalczanie szkodliwych książek, było 
jedynie chęcią przypodobania się cenzurze i rządo
wi, przemyślną i zręczną obroną własnego dzieła . 
Podobną zręczność wykazał m.in. w tym, że bo

haterowie „ Don Kichota" i „Nowel przykładnych" , 
zgodnie z wymogami $więtego Officium i cenzury, 
aprobują deklaratywnie działalność Trybunału Inkwi
zycyjnego - lecz pod osłoną tej tarczy szydzą prze
wrotnie z najgroźniejszej wówczas potęgi, która ska
zała na tortury, spalenie żywcem i wygnanie setki 
tysięcy ludzi. Cervantes drwi z rozpowszechnionej 
wówczas bredni o obcowaniu cielesnym „czarownic" 
z diabłami, broni kobiet oskarżonych o czary, stwarza 
wspaniałą w swym szyderstwie scenę palenia ksiąg 
przed domem Don Kichota, atakuje duchownych ża
łobników przewożących nocą zwłoki zapewne here
tyka (a może świętego?), nazywając ich ustami Don 
Kichota „poczwarami" , chociaż napaść na osoby du
chowne była karana wówczas klątwą lub więzieniem . 

Dla Cervantesa pospólstwem, hołotą - nie są lu
dzie biedni i niskiego stanu, lecz ci, którzy żyją tyl 
ko po to, by płodzić sobie podobnych; tak więc głu
piec i ignorant, nawet gdyby pochodził z książęcego 
rodu lub był dygnitarzem, należy do pospólstwa. Pi 
sarzom i żołnierzom przyznaje najwyższą rangę w 
społeczeństwie, natomiast kpi z dworaków i biuro
kratów, z niedołężnej I przekupnej administracji pań
stwowej. Opowiada się wyraźnie za tolerancją, wal
czy przeciw zabobonom i średniowiecznym przesą
dom. Młodego pisarza póucza, że jeśli w literackich 
konkursach zdobędzie drugą nagrodę , niech się tym 
nie przejmuje, bo pierwsze nagrody otrzymują ci, 
którzy mają wpływy i odpowiednie stosunki. Potępia 
związki policji z przestępcami i urzędników z łajda
kami i oszustami, także tchórzliwe miernoty, które 
mając zapewnione poparcie możnych poniżają ludzi 
mądrych i uczciwych i dopiero po śmierci swych 
protektorów, straciwszy ich względy, ujawnią swą 
tchórzliwość i małość . 
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rys. PICASSA: Don Kichot I Sanczo Pansa 

Rozumiał dobrze względność ludzkich opinii i roz
bieżność sądów o tej samej rzeczy lub o tym samym 
zdarzeniu. Sporo napisano o relatywiźmie Cervan
tesa, tak charakterystycznym dla epoki Odrodzenia; 
Castiglione: „Nie tylko wam może się wydawać tak, 
a mnie inaczej, ale ja sam mogę mieć o tym samym 
zjawisku w różnych czasach odmienne sądy". Po
twierdzi taką tezę marksowska dialektyka. Albo : 
„wszystkie sprawy - dowodził Pietra Bembo w 
1505 roku - podlegają dyskusji, w której argumenty 
za i przeciw bywają niekiedy jednakowo prawdopo
dobne" (cytuję za Z. Szmydtową, która uważa jed
nak, że Cervantes problemów poznania nie rozstrzy
gał w duchu relatywizmu) . 

„ Cervantes dotarł do dna biedy, zobaczył jej 
prawdziwe oblicze" - pisała Zofia Szmydtowa, 
autorka jednej z najbardziej interesujących prac o ży
ciu i dziele poety („ Cervantes'', PIW, wyd. Ili, 
1975). - „ Poznał granice sił jednostki na drogach 
i bezdrożach życia, a mimo to ocalił głęboką wraż-



liwość i bezcenne poczucie rado. istnienia. Oka
zał się wielką indywidualnością obracając na ko
rzyść swego dzieła wszystko co zniósł i wycierpiał ... 
Cervantes, to człowiek renesansu. Radość płynąca 
z odkrywania świata nie opuściła go aż do końca 
życia". 

Ale przede wszystkim była to radość płynąca z de
maskowania świata, która nie opuściła go aż do 
śmierci. Jednak ta śmierć nie stała się końcem jego 
życia. („Nad gwarem spierających się komentato- . 
rów - pisał Brahmer - góruje nieprzytłumiony ni
czym głos pisarza"). Bo Cervantes żyje wci::tż i bar · 
dziej, niż wielu innych pisarzy, którzy jeszcze nie 
umarli - w Polsce i gdzie indziej . 

I 
L INGENIOSO HIDALGO DON QUIXOTE DE 
LA MANCHA - pod takim tytułem ukazał 
się w Madrycie (1605) „Don Kichot" (pierw
sza część), tłoczony w drukarni Juana de la 

Cuesta; wydawcą był Francisco de Robles. Pierw
szy polski przekład, anonimowy, opublikowano w 
1786 roku pt. „Historya czyli dzieje i przygody prze
dziwnego Don Quiszotta z Manszy". Ta pierwsza 
nowożytna powieść i pierwsza tragikomedia epicka 
w dziejach światowej literatury, zyskała szybko ol
brzymi rozgłos; w ciągu jednego roku ukazało się 
sześć wydań u de Roblesa i jedno „pirackie" w Liz
bonie. Przewyższyła popularnością i ilością wydań 
najbardziej poczytną w owym czasie „Celestynę" 
i „Łazika z Tormezu". 

Mimo tego sukcesu i chwilowej poprawy sytuacji 
materialnej wiecznie zadłużonego Cervantesa (na 
którego dziełach późniejsi wydawcy zarobili miliony 
dolarów), następne lata należały do najcięższych. 
1608 - nowy proces z nieuzasadnionym oskarżeniem 
o zaniedbania w okresie sprawowania urzędu komi
sarza aprowizacyjnego. 1609 - śmierć siostry An
drei. 1611 - śmierć siostry Magdaleny. Atakuje go 
potężny i wpływowy Lope de Vega, utrudnia mu dzia
łalność pisarską i wydawniczą. Alonzo Fernandez de 
Avellaneda flOpełnia złośliwy plagiat, wydając paro
dystyczną drugą część „Don Kichota", znieważając 
w niej i si:kalując Cervantesa, wyśmiewając jego 
starość i kalectwo. 

„Don Kichot" zdobywa tymczasem coraz większe 
powodzenie również poza granicami Hiszpanii: we 
Włoszech, Francji, Anglii, Portugalii, nawet w Ame
ryce. Część druga tego arcydzieła ukazała się w 
1615 roku. W tymże roku Juan de Villavoel wydał 
„Komedie i intermedia". „Nowele przykładne" uka
zały się w 1614 roku. 

Tak więc na klika miesięcy przed śmiercią Cer
vantesa, dla czytelników jego powieści umierał ro-

ł 
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mantyczny Rye z Manczy - El lngenioso Hidal
go - walczą8'7 daremnie z głupotą, występkiem , 
gwałtem i nieprawością. Po zdemaskowaniu świata 
Don Kichot powrócił do punktu wyjścia : pozbywszy 
się szaleństwa (którego nie wolno utożsamiać z obłę
dem) wrócił do melancholijnego bezwładu. Znikły 
złudzenia - i życie straciło sens. Umiera więc po
godnie, jako Alonso Kichano przezwany Dobrym, 
przestał być Don Kichotem. Jest przy nim proboszcz 
I siostrzenica (w obecności księdza i siostrzenicy 
umarł wkrótce Cervantes) i łkający Sanczo Pansa. 

Chyba nie miał racji Tomasz Mann kwest ionując 
potrzebę takiego epilogu: „geniusz bywa darem kło
potliwym i może pisarzowi psuć szyki". To świat ze
psuł szyki Don Kichotowi i Cervantesowi. Kres wę 
drówki naznaczonej piętnem tragizmu i cudowną 
naiwnością, bezbrzeżnym smutkiem i najpiękniejszy
mi nadziejami, musiał w śmierci Don Kichota potwier
dzić klęskę ludzkich złudzeń. 

ESTEM CERVANTESEM, A NIE RADOśCIĄ„. -
tak napisał o sobie. Mieszkał wówczas w Ma
drycie u księdza Martineza Marcilla. Przygoto
wywał do druku powieść „ Cierpienia Persilesa 

i Sigismundy". Możliwe , że pracował również nad 
drugą częścią „Galatei" (która nigdy się nie ukaza
ła, albo nie została napisana mimo zapewn ień Cer
vantesa, że ją ukończy; wydaniem „ Persilesa" zaję
ła się po śmierci poety jego żona). 

W kwietniu 1616 roku obłożnie chory Cervantes 
przyjmuje Ostatnie Namaszczenie. Chorym opiekuje 
się siostrzenica i ksiądz Marcilla. 19 kwietnia koń
czy posłowie do „Persilesa", poprawia prolog. 
25 kwietnia odwiedza go żona . Co ta rozsądna i bo
gata wieśniaczka mogła mu powiedzieć? Albo on 
jej? Tego dnia Cervantes umiera. 

Jednego z największych poetów wszystkich cza
sów, twórcę uniwersalnego arcydzieła wc iąż kontro
wersyjnie interpretowanego, lecz wiecznego i nie
zniszczalnego - pochowano na cmentarzu dla ubo
gich pod kopczykiem ziemi przyklepanej łopatami 
grabarzy. Dla nich pisał „ Don Kichota", napi sał go 
dla wszystkich. Był tak wielkim poetą, że umiał pi
sać dla wszystkich . Dla tych co zaledwie potrafią 
czytać i dla mędrców. 

Cervantes nie aprobował absurdalnego świata 
uczynionego przez Boga i ludzi - stworzył więc 
własny świat zaludniony prawie tysiącem postaci. 
Sanczo Pansa twierdził, że każdy człowiek jest ta
kim, jakim go Bóg stworzył, niektórzy jednak bywa
ją jeszcze gorsi. .. Cervantes należał do tych nielicz
nych i wybranych, którzy byli lepsi n iż ich Bóg 
stworzył. 

ANDRZEJ WYDRZYŃSKI 



REPERTUAR s· r- ż Ac v 
FRANK WEDEKIND 
PUSZKA PANDORY 

przekład GRZEGORZ SINKO 
reżyseria STANISŁAW RÓŻEWICZ 
scenografia WOJCIECH KRAKOWSKI 
muzyka PIOTR MOSS 
choreografia BARBARA FIJEWSKA 

81 LAT CZEKALISMY na polską prapremierę tej sztuki. ( .. .) 
W cesarskich Niemczech autor płacił za swą śmiałość konfis· 
katami, zdejmowaniem premier z afisza, a nawet rokiem twier
dzy. ( ... ) Dziś Wedekinda przypomnieli nam GRZEGORZ SINKO 
(przekład) i ST ANI SŁ A W ROZEWICZ (reżyserio). 

Chyba słusznie zrezygnowali obaj z próby reanimacji praw
dziwej, z odgrzewania całego tego sosu z modernistycznej fra
zeologii i lingeltanglowej metafizyki. Obaj postawili po prostu 
na potoczność dzieła ( ... ) aktorzy i widownia bawią się wspól
nie. 

Występuje w tym wedekindowskim muzeum sporo aktorów ( ... ) 
Chyba jedna JOLANT A HANISZ w roli emancypowanej hrabian
ki Geschwitz próbuje wprowadzić w materię spektaklu ton bar
dziej dyskursywny, próbuje kołowrotek sensacji wzbogacić o mo · 
rolny komentarz. Próba nie znajduje atoli wsparcia w grze part
nerów. Wśród nich walor tekstu każe wyróżnić EWĘ POKAS 
jako grzeszną, piękną i nieszczęśliwą Lulu oraz JACKA JARO
SZA jako sentymentalnego jej adoratora, Alwę. Wyraziste epi
zody naszkicowali : ZYGM UNT MACIEJEWSKI (bankier Puntschu), 
KRYSTYNA CHMIELEWSKA (Cadidja) oraz WIESŁAW DRZE
WICZ (Schigolch). Scenografia WOJCIE~HA KRAKOWSKIEGO 
współgra z inscenizacyjnymi zamysłami Różewicza, wspierając 
je, ale i wzbogacając o ironiczny persyflaż „wnętrz" z epoki. 

WITOLD FILLER 
„Express Wieczorny", 12 V 1976 

JAKO ZNACZĄCY PUNKT w historii dram.atu „Puszka Pan
dory" na pewno warta była przypomnienia, a przy tym kształt 
otrzymata w Warszawie właściwy, bez udziwnień, bez kpin. 
Reżyserował ją STANISŁAW ROZEWICZ (to dopiero druga pra
ca w teatrze tego wybitnego reżysera filmowego). W efektow
nie zagranej wielkiej roli Lulu obejrzeliśmy z niekłamaną przy
jemnością EWĘ POKAS, zaś zakochaną w niej „do granic upod
lenia" hrabianką Geschwilz była JOLANTA HANISZ. 

LUCJAN KYDRYłilSKI 
„Przekrój", 6 VI 1976 

FRANK WEDEKIND odzyskuje obecnie swoją dawną sławę, 
wraca na sceny europejskie. ( ... ) W przypływie tych zaintere
sowań Teatr Studio sięgnął po „Puszkę Pandory". Dodatkową 
atrakcją jest reżyseria STANISŁAWA ROZEWICZA. ( ... ) Zwa
żywszy czas, kiedy „Puszka Pandory" została napisana (rok 
1895), można ocenić śmiałość pisarza, który wywoływał swoją 
twórczością głośne skandale i konflikty z cenzurą obyczajową. 
STANISŁAW ROZEWICZ, z właściwym sobie umiarem i spo

kojem, a zarazem precyzją i zmysłem konstrukcyjnym, ściszając 
melodramatyzm, stworzył rzeczywistość teatralną o szczególnej 
atmosferze. Z atmosferą tą współbrzmi świetna scenografia 
WOJCIECHA KRAKOWSKIEGO. 

,)' 
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PUSZKA PANDORY. EWA POKAS (Lulu), WIESŁAW DRZEWICZ 
(Schigolch). 

Konsekwentnie prowadzeni i zdyscyplinowani są aktorzy w 
tym przedstawieniu. EW A POKAS, choć może nadto dziewczęca 
jak na doświadczoną i zaborczą Lulu, ma wiele zmys~owośc i, 
coś ze zwierzęcego erotyzmu, coś z kata i z ofiary. JOLANT A 
HANISZ z należytą dyskrecją przeżywa lesbijskie dramaty hra
bianki Geschwitz. WIESŁAW DRZEWICZ jest żałosną kreaturą 
jako przybrany ojciec Lulu. EUGENIUSZ KAMINSKI wybornie 
odtwarza brutalnego kanalię, atletę Quasta. Ofiar!J Lulu to 
literat Schon - JACEK JAROSZ i młody Hugenberg - RY
SZARD BALCEREK. Spośród wielkoświatowego towarzystwa wy
różniają się: ALEKSANDRA KARZYNSKA i KRYSTYNA CHMIE
LEWSKA (Mageiona i jej dobrze zapowiadająca się córeczka), 
ZYGMUNT MACIEJEWSKI (bankier Puntschu), GUSTAW KRON 
(markiz Casti-Piani). Różnorodną galerię klientów Lulu trafnie 
grają: ZYGMUNT MACIEJEWSKI (pastor), WIESŁAW NOWO
SIELSKI (egzotyczny następca tronu), TOMASZ MARZECKI (do
cent) i TADEUSZ WŁUDARSKI (zboczeniec-morderca). 

Przedstawienie jest polską prapremierą „Puszki Pandory" w 
znakomitym przekładzie GRZEGORZA SINKI. 

AUGUST GRODZICKI 
„Zycie Warszawy", 14V1976 
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PUSZKA PANDORY - sztuka przed lały .kująca, skanda
lizu ;ąca, w jakimś sensie prekursorska ( .. ). Najbardziej auten
tyczny i najlepszy aktorsko jest WIESŁAW DRZEWICZ (sutener 
Schigolch). Na afiszu teatralnym znane nazwiska współtwórców 
przedstawienia. 

STEFAN POLANICA 
„Słowo Powszechne", 20 V 1976 

W TEATRZE STUDIO nie znana zupełnie u nas sztuka Franka 
Wedekinda PUSZKA PANDORY. ( ... ) Wśród ogtomne) plejady 
gwiazd aktorskich na czoło zespołu wysuwają się główni boha
terowie „seksualnego" dramatu : EWA POKAS jako Lulu, JA
CEK JAROSZ w roli Schona oraz JOLANT A HANISZ jako za
kochana w Lulu hrabianka Geschwilz. 

ANDRZEJ MARKIEWICZ 
„Nasza Trybu"ti' ', 20 VI t976 

PUSZKA PANDORY. JACEK JAROSZ (Alwa), JOLANTA HANISZ 
(Hral>ianka Geschwitz). 

OPIS WALKI. STANISŁAW MICHALIK (On), WIESŁAWA NIEMY
SKA (Panienka), EUGENIUSZ KAMl~SKI (Obcy); w głębi WIES
ŁAW NOWOSIELSKI (Wysłannik), RYSZARD BALCEREK (Strai
nlk). 

FRANZ KAFKA 
OPIS WALKI 

(wg opowiadań : „Opis walki", „Schron", „Budowa 
chińskiego muru", „Przed prawem", „Lekarz wiej
ski", „Sęp", „Prometeusz") 
przekład ALFRED KOWALKOWSKI 
i JULIUSZ KYDRYŃSKI 
adaptacja, reżyseria , scenografia 
WOJCIECH ZEMBRZUSKI 

NIECH SIĘ KAFKOLODZY SPIERAJĄ, na ile pomysł Zem
brzuskiego jest zasadny, na ile odkrywczy, ja mogę tu jedynie 
stwierdzić jego istnienie, uznając, że w samej materii wido
wiskowej osiąga on sugestywną pełnię wyrazu. Ciekawy to 
spektakl, prowokujący widzów do samodzielnego myślenia. 

Szlachetną prostotą w podawaniu tekstu ujmowała MARIA 
CHWALIBÓG (Ona); trzepotliwą, uwikłaną w podskórne ero
tyczne ekscytacje posłać Panienki stworzyła WIESŁAWA NIE
MYSKA; STANISŁAW MICHALIK (On) oraz EUGENIUSZ KA
MIŃSKI (Obcy) z surową powściągliwością tonu prowadzill swe 
dialogi, które WIESŁAW NOWOSIELSKI (Wysłannik) próbował 
barwić nutą bardziej rodzajową. Dopełniali obsadę JACEK 
JAROSZ (Cień) i RYSZARD BALCEREK (Strażnik). 

WITOLD FILLER 
„Express Wieczorny", 611 t976 



• KAROL IRZYKOWSKI -HENRYK MOHORT 

DOBRODZIEJ ZŁODZIEI 

inscenizacja i scenografia JóZEF SZAJNA 
współpraca reżyserska ANDRZEJ ZIĘBIŃSKI 

TEATR STUDIO otrzepuje z kurzu dzieło aulora „Pałuby", 
włącza je w krwioobieg kultury i raz jeszcze zmusza do refleksji 
nad tym, jak bardzo nonszalancki mamy stosunek do własnego 
dorobku... Irzykowski wyprzedzał Witkacego o ponad dwadzleś· 
cia lat. „Dobrodziej złodziei" jest tej tezy przykłocem znamie· 
nitym„. Jest wielką i gorzką kpiną o wielu ostrzach społecznych 
wcale do dziś jeszcze nie startych. Pulsuje myślą, zaskakuje 
trafnością diagnoz, prowokuje do dyskusji. 

„.Jest to jedna z najciekawszych inscenizacji JÓZEFA SZAJ
NY. Bujna, pełna fantazji, zrobiona z kolosalną swobodą, anga
żująca widza .nie tylko intelektualnie lecz i fizycznie zmusza
jąca go do współudziału. Swietny teatr operujący całą gamą 
możliwości w sposób najnaturalniejszy w świecie. 

DOBRODZIEJ ZŁODZIEI. Scena zbiorowa. 

ELZBIETA ZMUDZKA 
„Zwierciadło", 27111975 

,/ 

WIT KAC , 

scenariusz teatralny JóZEF SZAJNA 
(na motywach sztuk STANISŁAWA IGNACEGO WIT
KIEWICZA: „Oni", „Gyubal Wahazar", „Szewcy", 
„Nowe wyzwolenie") 
reżyseria i scenografia JóZEF SZAJNA 
muzyka BOGUSŁAW SCHlffFER 

WITKACY. ANNA MILEWSKA (Spika), ANTONI PSZONIAK (Te
fuan), MARIAN OPANIA (Król Ryszard Ili). 

WITKACY ZDUMIEWA I FASCYNUJE, poraża obrazami wzię
tymi jakby z naszego nieodległego doświadczen ia. Oto artysta, 
wieczny rebeliant - Bałandaszek: naprzód wkraczają w osob
ny świat Bałandaszka Oni, polem Onych obalają szewcy, wresz
cie i Balandaszek się zmienia - w Ryszarda Ili z „Nowego 
Wyzwolenia". . .. Abłopulo-Wohozor, wcielenie dykloloro, będzie 
nosił przez chwilę puste ramy no szyi - oto portret, oto te
mat, obowiązujący kanon. Szajno nie ogranicza się do metafory 
zawartej w obrazie plastycznym. Metaforo teatralno staje sią 
nośna i wieloznaczna. Aktor nie odtwarza syłuacji odnotowanych 
w literaturze - napotyka stworzone mu przez reżysera rzeczy 
i zdarzenia. Z lej konfrontacji rodzą się dopiero znaczenia -
nieoddzielne już od materii samego teatru. 

ELZBIETA MORAWIEC 
„Zycie literackie", 1972 nr 29 



„DANTE 11 • „REPLIKA" w USA 

Direct From Poland 
Only New York Engagement ! 

JOZEF SZAJNA'S STUDIO THEATRE 

with 

DantE 
In The Opera House 

Based on The Divine Comedr, and Dante's 
life, Jozef Szajna 's spec tacie is a visual dramatization 
of Dantc's expłoration of Heli, Purgatory, and Hea
ven. A cast of 22 Polish pcrformers brings to life 
the in ner mcaning of the great I talia n classic. 

IEPLil 
In The lepercq Space 

A wordłcss odyssey through the holocaust , 
Replika depicts the indom1tabłe sp1rit of'man, 
tempered oy the inhumanity direc ted against him 
by liimsclf. 

P 
o raz pierwszy REPLIKĘ pokazano no konłynecie ame
rykańskim w marcu I kwietniu 1975 roku. Zespół Teatru 
Studio uczestniczył wówczas w leatrolnym Ili Międzyna-

rodowym Festiwalu Cervonłino (3er Festival lnternocionol Cer
vantino, Guanojuato, Mexico) trwającym od 26 IV do 11 V 1975 
wyslępując w Meksyku, Guonajuoto, Toluco, Aguascalientes, 
Guadalajara, Son Luis Potosi, Son Miguel Allende. Występy te 
poprzedziło miesięczne tournee REPLIKI w Stonoc:h Zjednoczo· 
nych Ameryki Północnej (Port Jefferson N. Y., Richmond, Co· 
lumbus, Norfolk). "' 

Ukazało się w.Ans kilkadziesiąt recenzji, omówień i infor
macji ; prawie wsircy krytycy wyrażali się z olbrzymim uzna
niem o REPLICE, jej twórcy i zespole aktorskim. Stephen Demb
ner pisał: „REPLIKA komentuje nie tylko ponlienle człowieka 
w obozach koncentracyjnych, ale wszędzie na świecie. Szajno 
stworzył arcydzieło tego typu komentarza" („New York State~
mon", 171111975); Roy Proctor („Richmond News Leader", 4 IV 
1975) pisał, że REPLIKA była w tym sezonie „największym tea
tralnym przeżyciem, i jest niezwykłym artystycznym wydarze
niem". W prasie meksykańskiej Juan Miguel de Mora napisał 
w „ Butaca" (30 IV 1975): „REPLIKA jest świadectwem drogi 
oryginalnej I wspaniałej, zrealizowana z wyjątkowym wyczuciem 
plaslycznym i przy udziale aklorsklm wykonawców najwyższej 
kategorii. REPLIKA to jedno z najwybitniejszych osiągnięć lealru 
naszych czasów. Polska może być dumna ze swych sukcesów 
w tej dziedzinie szluki". 

Opinie krytyki i publiczności, jak równie! wystawienie REPLI
KI na Międzynarodowym Kongresie AICA w Warszawie, dalsze 
sukcesy tego przedstawienia w czasie tournee w Holandii 
(1-11 XI 1975), występy w Budapeszcie (październik 1975) i w 
Sztokholmie (styczeń 1976) sprawiły, że Teatr Studio otrzy
mał ponownie zaproszenie na występy w USA z REPLIKĄ 
I DANTEM, z Inicjatywy Słowiańskiego Ośrodka Kultury (Slavic 
Cultural Center, INC). 

IERWSZE uroczyste przedstawienie REPLIKI odbyło się 
30 kwietnia 1976 roku w Studio Arena Theatra, w Buffalo. 

Zespół Teatru Studio powitał burmislrz Stanley M. Makowski, 
senator James Buckley i Edward V. Regon, oraz wybitni politycy 
I przedsławlcle!e środowisk orlystycznych. 

Z okazji przedstawień REPLIKI burmistrz Buffalo ogłosił Ty
dzień Teatru Polskiego. W Buffalo odbyło się od 30 kwietnia 
do 24 maja 28 przedstawień REPLIKI, połączonych z 30 spotka
niami J. Szajny I zespołu z publicznością. Zorganizowano rów
nież stałą wystawę plakatów z warszawskich przedstawień oraz 
Innych dokumentów z Teatru i Galerii Studio. REPLIKĘ obejrza
ło w Bufollo 15 OOO widzów. 

O siedmiu przedstawieniach DANTEGO (25-30 maj) w 
nowojorskiej Acodemy of Music no Brooklynie (BAM), 
od 1 do 6 czerwca odbyło się w t!ll' teatrze 8 przed-

stawień REPLIKI, a od 7 do 13 czerwca dalszych 8 przedsta
wień w Port Jefferson I 1 przedstawienie w Hempstead Long 
Island - wszystkie połączone ze spotkaniami z publlcznośclą. 

ANDRA KAY w recenzji zalyłułowonej „REPLIKA - BEZ
SPORNY TRIUMF TWÓRCZEGO TEATRU" („Am-Pol Eagle", 
6 V 1976) pisało: „Tealr Studio jest jednym z ważnych 

centrów no artystycznej mapie świata, I dzięki temu Polska zna
lazła się łam jako inicjator nowego kierunku w szluce współ
czesnej. Szwedzki krytyk Rolf Anderberg napisał: „we współ
czesnej sztuce Polska stolo się krojem wiodącym w Europie". 
Cl, którzy widzieli REPLIKĘ - dodaje Sandra Kay - zgodzą 
się z tym". 

Paul Krehblel („The Spectrum", 5 V 1976) lakonicznie stwier
dził: „REPLIKA zdecydowanie obola w nos przekonanie, że 
w społeczeństwie socjalistycznym artyści nie mogą swobodnie 
tworzyć sztuki abstrakcyjnej". Entuzjastycznie pisała o tym 
przedstawieniu Barbaro Delołiner („The New York Times", 6 VI 
1976): „To widowisko, które powinien obejrzeć cały świol„. 
Dzisiaj nosze drobne frustracje przesłaniają nam obraz praw
dziwej tragedii, o to między innymi chodzi w REPLICE.„ Szajno 
przekonał nos, że loki rodzaj leatru, jaki on stworzył, przema
wia nie tylko do mieszkańców Europy". 



W Ameryce premiera DANTEGO odby-lę w wielkiej sali 
nowojorskiej Akademii Muzycznej na"!rooklynie, 25 maja 

1976 roku. Występy DANTEGO w USA poprzedził światowy roz
głos, jakie to przedstawienie zdobyło w czasie swojej prapremie
ry we Florencji 20 kwietnia 1974 roku na Międzynarodowym Fe
sllwalu Teatrów Dramatycznych, oraz przedstawienia DANTEGO 
w RFN (Essen, 1974), holenderskie tournee w 1975 roku I w tym
że roku udział DANTEGO w Teatrze Narodów - dzięki czemu 
ukazały się liczne recenzje w światowej prasie, również w ame
rykańskiej. 

W nocy, w kilka godzin po nowojorskiej premierze, ukazala 
się pierwsza recenzja w „The New York Times" (26 V 1976), 
w której Richard Eder zastrzegł: „nie znając polskiego, trudno 
cokolwiek trafnego i:owledzleć o warszawskim przedstawieniu 
DANTEGO, i musi się je prz.yjąć z zasfrzeżenlaml". Krytyk pod
kreślił wartości wizualne niektórych „mocnych" scen, wyróż

niając z zespolu przede wszystkim Tomasza Marzeckiego w ro'I 
Dantego. Niezbyt przychylna recenzja Richarda Edera pobudziła 
do polemiki z nim innych recenzentów. Terry Doran w „Buffalo 

DANTE. ANNA MILEWSKA (Beatrycze), TOMASZ MARZECKI 
(Dante); w głębi JOZEF WIECZOREK (Judasz), 

Evening News" .ł drwiąco : „publiczność wychowana na 
„Nocnej muzyczce" („Little Night Music") i no „Magicznym 
przedstawieniu" („The Magie Show"), musi być zdezorientowano 
i zaskoczona oglądając przedstawienia Teatru Studio".„ 

W „Polish Daily News' Helena Szmuness pisała, że po 
pierwszym przedstawieniu DANTE nie zdobył łaskawości 
w oczach krytyki. „Sioło się tak dlatego, że przede 

wszystkim istnieje niewątpliwa bariera językowa, ale także 

I dlatego, że zawodowy teatr amerykański nie często zdo!:>ywa 
się na przedstawienia trudne, obliczone no współpracę intelek
tualną widza. Jest tak nie dlatego, że Amerykanie są „głups i" 

od Europejczyków. Zdecydowała o tym str u k tur o teatr u 
ko me r c j o I n e g o oraz stosunkowo młodo, bo niespełna stu
letnia tradycjo teatralno w tym kroju ... Szajno chyba najbardziej 
ze wszystkich zbliżył się do ideału „uniwersalnego artysty 
teatru", o którym marzył wybitny angielski reformator Gordon 
Craig, artysty, który wszystkie dostępne mu środki podporząd
kowuje jednej naczelnej wizji" . 

\ .A./ czasie następnych przedstawień DANTE zdobywał co-
Y Y raz więcej pu~liczności oraz entuzjastyczne opinie kry

tyki i widzów (o czym świadczą liczne uwagi w pamiątko

wej książce). Brawa po przedstawieniu trwały niexiedy po kil
kanaście minut i wielokrotnie wywoływano aktorów no scenę. 

Podziwiano zdyscyplinowanie, precyzję i kunszt aktorski ze
społu. Znakomite opinie, prócz wymienionego już T. Morzec
klego w roli Dantego, uzyskali zwłaszcza Anno Milewska (Bea
trycze) i Antoni Pszoniak (Charon). 

E. Czerwiński pisał w obszernym studium („New Horizon" 
nr 4/1976), że końcowa scena DANTEGO „należy do najbardziej 
elektryzu;ących, jakie zdarzyło mi się oglądać w teatrze. W ta
kich scenach jak ta, S:i1ajna staje się czymś więcej niż wiesz
czem, staje się mesjaszem. Sztuka przekracza tu granice bytu 
I niebytu". 
Spośród recenzji opublikowanych m.in. w „The Village 

Voice" (7 VI 1976), w Daily News" (26 V 1976), „Phoenix Mo
gazin - Theatre", w „Newsday" (26 V 1976) - przytoczę opinię 

Leo Selighsona z tego ostatniego pismo: 
„DANTE jest głębokim przeżyciem wewnętrznym, zjawisko

wym objawieniem niezwykłej wyobraźni. Przeżywam szok, od
krywając, że to co wydawało się martwym przedmiotem -
żyje i oddycha„. z tym wstrząsem budzi się mistyczne odczu
cie, że przekroczyliśmy kruchą barierę życia i śmierci... Piękne 

i budzące grozę postacie zeszł1i z gotyckich witraży, oby prze
razić publkzność ceną, którą musimy zapłacić za nosze grzechy". 

Ostatnie przedstawienie DANTEGO w USA odbyło się 30 maja 
1976 roku. 

(A. W.) 

DO ARTYKUŁU „ZDEMASKOWANIE SWIATA" 

WA:2:NIEJSZE :!:RODŁA: dzieł• Cerv•nteH; Z. Szmydtow• „Poeci I poety
k•" (1964), „Cerv•ntQa" (1975), 8. Suchodolskl „ N„odrlny nowoiytneJ 
filozofii człowiek•" (1963), M. Br•hmer „Literackie drlefe Don Klszot•" 
(1966), T. Mann „Eseje" (1964), W. Somerset Maugham „Don Fernando 
cryll w„lacJe n• tematy hiszpańskie" (1948), W. Sik/owaki „O prozie" 
(1964), „Serwantes - St•tll i materl•/y" (Leningrad 1948), K. I. Drlerbwln 
„S-•ntes, iyiń I tworczestwo" (Moskw• 1958), E. Auerb•ch „Mimesis" 
(Bern 1959), H. Welnrlch „DH Ingenium Don QulJotes" (Munster 1956), 
H.ns-J6rg Neusch•f.,. „Der Sinn det' Parodie Im „Don QulJote" (Heidel
berg 1963), A. ROegg „Miguel de Cernntea und seln „Don QulJote" 
(Bern 19'411). 
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7 LUTY 1976 
WARSZTAT (współdziałanie z publicznoś
cią) Ryszarda Winiarskiego. 

4 MARZEC 1976 
George Carozzino (Urugwaj) - wystawa 
projektów scenografii i rysunków. 

6 MARZEC 1976 
Roj Friberg (Szwecja) - wystawa grafiki 
i rysunków. 

3 KWIECIEŃ 1976 
Aleksander Kobzdej - pokaz nowych 
prac. 

8 MAJ 1976 
„ Nowa grafika hiszpańska" - ze zbiorów 
Ewy Garzteckiej (grafika warsztatowa 
i plakaty autorskie). 

5 CZERWIEC 1976 
Wolf Vostell - wystawa prac. 

3 LIPIEC 1976 
Wystawa podyplomowa studentów wy
działu Malarstwa Akademii Sztuk Pięk
nych w Warszawie. 

4 WRZESIEŃ 1976 
Wystawa prac Międzynarodowego Bienna
le Grafiki w Krakowie . 

.... 

e 
Inspicjent : 

MAREK KOKIZA 

Sufler : 
ELŻBIETA SIKORSKA 

Kierownik pracowni scenograficznej : 
PIOTR DYGA 

Kierownik administracyjno-techniczny : 
ALFRED MEKF.R 

Kierownik sceny: 
ANDRZEJ SOBOLEWSKI 

Kierownik oświetlenia : 
WOJCIECH REBKIEWICZ 

Akustyk: 
ROMAN PUCHALSKI 

Kierownik modelatorni: 
WACŁAW TRZECIAK 

Kierownicy pracowni krawieckich: 
MARIANNA RUTKOWSKA, MIECZYSŁAW WINNICIKI 

Kierownik pracowni malarskiej: 
JAN SZA WL11'4SKI 

Kierownik pracowni perukarskiej: 
HALINA CIESLAK 

Kierownik organizacji widowni : 
JADWIGA GADOMSKA 

Kierownik widowni : 
KAZIMIERA ZAWIDZKA 

Kierownik organizacji procy artystycznej: 
MAŁGORZATA BONIKOWSKA 

Wydawco: 
TEATR STUDIO 

PKiN 

Fotografie: 
STEFAN OKOŁOWICZ i WOJCIECH PLEWINSKI 

Opracowanie graficzne: 
PIOTR SZADUJKIS 

Przedsprzedaż biletów no dwa tygodnie przed przedstawieniem. 
Zamówienia no bllety zbiorowe przyjmuje ORGANIZACJA WI
DOWNI (tel. 20-21 -02) w godz. od 9 do 15, oprócz niedziel 
i świąt. 

KASA TEATRU (tel. 20-02- 11 wewn. 29-41) czynna w ponie
działk i od 10 do 16, w niedziele i święto od 14 do 19,30, w po
zostałe dni od 10 do 14 i od 15,30 do 19,30. 

Przedsprzedaż biletów prowadzą również: 
SPATiF, Al. Jerozolimskie 25, tel. 21-93-83 w godz. od 10 do 
17,30, SYRENA, ut. Kruczo 16/ 22, tel. 25-72-01 w godz. od 10 
do 17,30. 

Cena programu - 9 zł. 

WDA - Zakład Typograflczry. Zam 71n. 12.000. J-ó . 
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JóZEF SZAJNA 

CERVANTES 
reżyseria, scenografia: JóZEF SZAJNA 

obsada : 

TADEUSZ WŁUDARSKI 

JóZEF WIECZOREK 

IRENA JUN 

STANISŁAW BRUDNY 

JERZY KOZAKIEWICZ 

- RYCERZ 

- GIERMEK 

- DAMA SERCA 

- MNICH 

- GRABARZ 

EUGENIUSZ PRIWIEZIEŃCEW - ŻEBRAK 

CZESŁAW NOGACKI - PASTUCH 

HANNA SKARŻANKA - MATKA 

WIESŁAW NOWOSIELSKI - OJCZYM 

EWA KOZŁOWSKA - ŻONA 

TERESA MARCZEWSKA - CÓRKA 

HELENA NOROWICZ - CESARZ 

Asystent reżysera : STANISŁAW BRUDNY 

„ 
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PRAPREMIERA GRUDZIEŃ 1976 
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EL ST U DIO - T eatr o Galeria fu~ c read o e n Varsovia en e l aiio 19?1. Józe f Szajna s u d irec
tor a tlminlst r ativo y a rtlstico, Io h a convertido e n un Estudlo de Creació n Artfstica, e n e l 
c ua l s e e ncue n t r a n : un T ea t r o Experimenta l, una Galeria y un Museo d e Arte Mod e rno, un 
Taller de Escenos ra fla y La Asoc iaclón P olaca de Mlisica Mod e rna. En E l Estud io tiene n 
lucar confe rencias, exposic iones, concie rtos, est re nos de pe liculas so bre e l arte y e ncue ntros 
COD eł pliltlico. 

STUDIO Teatro Galeria 
00-901 Varsovia, PKiN 
tel. 20-47-70 

director artist ico y administra tivo JOZEF SZAJNA 

vicedirector STEF AN MATUSZAK 

director de la galeria ZDZISŁAW SOSNOWSIH 

redacción dcl programa 
EWA WROŃSKA 
redacción grafica 
ZDZISŁAW SOSNOWSKI 
fotos STEF AN OKOŁOWICZ 
traducción PIOTR IKONOWICZ 

editorial : ESTUDIO Teatro Ga leria, 
Varsovia 1980 
WDA - Zakład Typograficzny 

J ózef Szajna 

„CERV ANTES" 

primer es treno „EST UDIO" Teatro -Gałcria 
diciembre 197G 

La escena de la quema de las obras de 
Cervantes es una a legoria de los tiempos 
de la segunda guerra mundial. Los con
jurados destruyen la casa del poeta, pre
dican la muerte de la cultura y de la 
poesia, provocan la barbaridad. 

La madre y el padrastro se pre:>cupan 
por el destino de su hijo excomunicado, 
que tuvo que dejar su ca sa y partir al 
mundo caótico come un soldado vagabun
do y caer en la esclav itud. Hablan sobre 
los t iempos de !ucha y de falta de t ) le
ra:.cia, en la sociedad. 

Lleno de desconfianza e n los demas, el 
caballero trata de traspasar el muro que 
le aparta del mundo. „Aqui falt:m hom
bres y r.o aire" dice. „Debes estar entre 
los muertos" anade el sacerdote. El ca
b::iller o se decide a vivir entre genle 
extrana y luchar contra el cementer io de 
la his toria en no:nt re de la dignidad hu
mana. 

Los preparativos a la peregrinación e:;
lan precedidos porxun patetico juramenlo 
de fidelidad. Anuncia el cierre de l pa
sado, pisoteado por la Apocalipsis. Y con 
las palabras „contra el vient:> hacia el 
sol y con el sol hacia los hombres parti
mos por el mundo". En poco tiempo los 
confidentes cambian la ciencia e:'l men
tira y la peregrinación en una co:ijura 
contra el caballero „romantico". La pri 
mera prue': a de resistencia es la esce na 
con las hormigas, que termina con las pa
labras del poeta dirigidas a 1 escudero 
„rascate Ja cabeza, rascalela". 

En una escena de amor el cat allero 
transforma Ja pula en una dama y la obli
ga a virir de una forma decente. C:i:;fie :'l
sa su temor por el destino de los que estan 
relacionados con el. „La muerte esta en 
m i y yo tengo quc dormir con ella". 

El hambriento caballero vagaundo no 
participa en la comida del pueblo. El 
sepulturero y el sacerdote, ofendiendose 
mutuamente, planean encarcelar a l cabal
lero y comprometerlo ante la corte, „para 
la cual las ideas del poeta son peligros
as„. 

La e.;cena de los espejos es una confron
tación de la filosofia romantica y la prag
matica. Es una confrontación de nuestra 
propia cara con la hipocresia de los de
mas. „Tantas caras en un espejo" dice cl 
caballero, le explica al escudero la obli 
gación ae unirse a l pueblo contra la ava
riica do los privilcgiados, que approve
ch:in su idea de !ucha eterna contra la 
maldad, con fin de aumentar sus prófitos. 
La entrada de la madre y el padrastro le 
hace entender al caballero el peligro cre
ciente, la infidelidad de la esposa y la 
desgracia de la hija loca. „No tienes pa
tria, casa, fami lia, hijos, te quedaste sólo 
Eres juez y verdugo de s i mismo es, dc
masiado para ti" dice la hija. 

Aparece un caballo troyano simbolo de 
traic ión y dcsacucrdo entre los hombres. 
„Quiero vengarmc y morir como un toro, 
luchando" - dice el caballero. Monl a en 
el „caballo" y sube diciendo: „Compadezco 
a los que nunca han estado en el cielo, 
aquellos que nunca han disparado a l cie
Contra la estupidez, sigue cab::illo!" 



A parace un caballo trolano, simbolo de 
traición y dcsacuerdo entre los hom
traición y desacuerdo entre los horń
bres. „Quiero vengarme y morir como u n 
luchando" - dice el caballero. Monta en 
el „caballo" y sube diciendo: „Compadez
co a los que nunca han estado en el cielo, 
aquellos que nunca han disparado al cielo. 
Contra la estupidez, sigue caballoi" 

Intermedio 

La maąuina del t iempo es otra Jucha del 
hombre solitario. Defra udado por e l egoi
smo humano, el poeta combate desespe
radamente el conformismo y e l cinismo 
de la indiferencia. Nos da un ejemplo de 
sacrificio cuando cruzificado en las alas 
de un molino grita: „abajo con el mundo". 
„Teme el cielo, porque esta vacio" a!irma 
el sacerdote con ironia. „Entre Caines la 
vida es difici" ai'iade el pastor. Los pad-

res lavan el cuerpo del caballero venci
do, despidiendose de el para siempre. 

Sigue el viaje-peregrinación de l ca
ballero quc o!rece el poder al cscudero. 
E ste em picza a divertirse y aca ba siendo 
un tirano que se apodera d e los bienes 
del pueblo. Un ataque con barriles le qui
ta el poder. 

La madre cuida del nii'io de la puta 
y el caba llero, e lla es la da ma. Despues de 
varios ai'ios el poeta regresa a s u patria, 
donde le espera un juzgado. La acusación 
es una provocación del sacerdote. El ca
ballero ofrece pruebas de Ja pureza de 
su sangre y se declara culpable de i n
dicar el mal, „La Sodoma y la Gomora de 
nuestros tiempos". Confiesa que encontra
ta la vida en la muerte y la salud en la 
enfermedad del cuerpo. Parte con las pa
labras: „en el si lencio nasco enriąueci
do, y us tedes deberian vivir mejor." 

Józef Szajna 

Józef Szajna 
Despues d e los espectaculos de Szajna qu e 

tu viero n luga r e n Essen con m ot ivo cle una 
e xp osic ió n o r ga niza da e n Ale m a nia F ederat 
11a n1ada .,Polo nia 74", un c r(t ic o de l dia rio 
„Neue Ruhr-Zc itu ng 0 lłan1 ó a Szajna „ u n pin
t o r ge n"a l , un escc nógraro y a u to r dota do cle 
g ran ca nt ida cl de clive rsas posibil icla des art! 
s t icas". En a brit de l mism o a iio e l estren o cle 
„ Da n te0 de Szaj na ina u g ur6 la Rassegna ln
t e rna tionale de i Tea tri S tabili e n Flore ncia, 
encontra cdose con un acogi,n ie n to calurcso. 

Sza jna a venido a l teatro de la pintura. De
butó como esce nógraro e n et aiio rnsJ en 
Op ole. P or prime ra vez lla m ó la ate nción cu 
a nclo paso a t T eatro Po pula r cle Now a Huta 
cer ca de Cracovia, cloncle hizo unas escenogra
flas cle sorpre ncl e nte o rig inalicla d . Ya e ntonces 
se vela cta ra m e n te s u g ra n inrtuenc ia sobre 
la for m a artls ti ca de los especta c ut os, co n
s tru ye rd " sobre e t escenario, por m e di o d e 
d e t ormac ió n , una rea lida d cerrada y som et ida 
a u na tóg'c;i, especlfi ca . E l paso o ue le pc r 
mitió avanza r mas e n est a dirección fu ll em 
pozar a hacer s us propies espectac utos. 

Szajna pueda rea liza r ple nam ente sus con
ceptes teat rales d escle qu e o bt uro la divecció n 
d e un teat r o e n Va rsovia El prim e r estr e
n o de l T eatro Estudio ru e un espectacul o 
titutad o „ Witkacy", compuesto po r rrag
m e rtos de piezas de S ta nis ław Ignacy Witkie
w icz c on e l libre t o, la d irección y escenog ra
fla de Szajna. Es t e espectacut o pretend la se r 
I~ presenta c ión d e un nu evo teatro y una 
co nrcsió n personal de Sza jna. En este tra bajo 
cemo e n todas s us o bras, Szajna se define co
n10 pa rtidar io d e un „teatro a bie rto", to tal, 
d o nd e la acción dra m itica y la forma plastica 
est a n ir reversiblem e nte u nidas. La imagen y 
e l m ovimie nto se unen e n forma de una rea l i
da d a utó nom a. Szajna u t iliza e l le ng uaje cle 
la p l:islica, limi Land o a l mini m o ind isp ensable 
e l pa pe l d e lasxpa la bras. El mismo asl Io ex
presó : „Se trata cl e que la pa labra se convierta 
e n in1agen " po rque „ ta pa la bra es n1uy dćbil 

con10 v ara d o n1 ina r e l grito existe nte". Adc
m as cl e la escenogra f la y c l acto r to que j uega 
un g ra n oapeł e n s u s obras es la nH'.is ica. MU 
s ica cle Bogus ław Scha rfe r , t<rzysztof P e nde
reck i, Z ygmunt Ko n ieczn y. Es t a mb ien im
p orta nt e e l libreto, que Szajna e ntiencl e a s u 
manera, ca usa ndo varios rep roches re lacio na
d os co n la incompr ens ibilida cl cle s us Lra bajos. 
Tocla s u o bra est a clominada por u n est ilo es
p ec!fico, por los mism os motivos y o bsesio nes 
re'1CI i•l;,s con stantem e nte. 

Szajna siendo u n n1uc hach o d e diec isic
te aiios paso p or e l inrie r no de A usch
witz. Co ncle na clo a muc r te por m ilag ro se 
cscapó cl e u n grupo clexp resos condu
cidos pa ra ser ejecuta dos. Ausch w itz Ila cle
jad o una hue lla e n t oda s u v ida y s us o b
ras. Para el se convirtió en una para bola cle la 
conte m po ra ne ida d - un A p ocallps is cle la c i
vilizació n caótica y temerosa. Szajna busca 
e n e lla la ve rda cl, la espe ra nza, y la re e n 
e 1 h ombre. „ Las re nt in iscencias", un e pitario 
pl:\stico dedicaclo a los artistas cr acovienses 
asesi na clos e n Auschwitz ha provocacl o u na 
g r a n i::npresió n e n e l B ie nna le ve neciano ciel 
1970. 

Es t e t e m a apar eció co n m ayor fue rza e n 
,,Repbl ika". El p unto c lave d e la o bra esta 

--: 

e n e l d obl e se ntido del lftuto. La R eplica es 
la respuesta de l artista que ha pasado aq ue l 
inrie rno. La Rep lica es a la vez una recon
s lruccón cie l mu nd o cie l exterminio, es un 
j uicio co n la pa r ticipac ión de las vlctimas y 
d e los ve rdugos. „ Replica" es un rćq uien1 , es 
un a poteósis de las vlctimas y un r equiem 
cle ira para los ve rclu gos. Este tema, fuć varias 
veces trataclo po r e l a rte, pe ro nunca se ut llizó 
m edios a rtls ticos ca paces cle exp resar tocl o 
a qu el h o r ro r inlluma no. Szajna e n „ Re plica" 
ta nto como e n otras obras ha esta d o qu izas mas 
cer ca que nadie de u na expresión co nvin cente 
de esos sentimie ntos. 0 Re pt ica" es una com
pos•ción plastica cie l espacio, movitizacla g ra 
c ias a los acto res, e n estado d e u n constante 
clesa rrollo. U n m o ntón d e bas ura: trapos, pa
peles, tubos, rue das, muiio nes de muiiecos . -
un cemente rio cle objetos. De l m o n llc ulo rn
móvil se ext ic ncl e una ma no y agarr a con 
avicl ez un trozo d e pa n . Luego se teva nta un 
l•ombre vestid o cl e lla rap os, despu(ls sale n 
otros. Los n1uc rtos re suc ita n, e nca ntados se 
repa rt en grudi tas de t ierra com o si fue ra n r e
li q uias. De un mo ntó n cle basu ra se teva nta n 
muiiecos h o rri blemente mutilad os ,torsos a m
p uta dos, n1iisca ras inasacra das. Se a oin1a n con 
u n g ran esrueno salva ndo las u ltimas golas 
de vicla. Entre eslos h orribles raques h uma
nos se pro cluce e l in fie r no d e l campo cle ex
te rmi nación d oncle m a nela el S uperhom bre- ro
bot sirvierclose de la d iscipl ina mor tlfera, de 
la craełclad, de ta tortura y la dest ru cción. 
La pa la bra esta reduc icla a unos p ocos signos, ta 
voz hum a na se l imita a sonicl os n o a rticula
dcs, gemidos y q u ejas. Las escenas consec ut i
vas est a n compucsta s por com pos iciones panto
mlm icas y ptast icas co n un se n ticl o c iuro 
a unq ue s in s im pli f icaciones y d eja ncl o lugar 
a varias i n terpre taciones. Y todo esto se logra 
co n u nos o b jetos s imples q ue e n u n instante 
adqu ieren la cal ida cl d e a lgo excepcional . 

.,Da n te" (1974) hasad o sobre „ La comedia 
di\·ica" es un espcct;icu lo que tasci na con su 
belleza plastica y proru ndiclad fi losófica. Szaj
na o uiso est a blecer una re lac ió n en t re la ob ra 
m aestra cle poesla m ed ieval y el prese n le -
ta nto en e l conlen iclo cc m o e n los m ed ios cle 
expresió n. En u na visión clram atica y p tast ica 
l•ay una ser ie de csce nas ca racte r izadas po r 
un lipo de cxn resió n rea lme nte i nter nat ; e l 
a u tor pa rece afi rmar: esto es e l teatro de ta 
c n• e ldad . Este es e l m undo converticl o e n 
ir~i0 rn<>. Il e a q ul el hom bre que descencl io a l 
a b1f lll '>. Ile aq u l la h istor ia ciel h omt>re ex
e end icla ert re e l c r imen y la sant idacl, e ntre 
el do l o r y la a tegria, e ntre la votu ntad de 
crear valores y cl e de r rumbarlos. Ile aq ul Ja 
e t e r na tes· s y a ntitesis - la v ida y ta muerte. 
Tocl~ i:st a expresaclo en un brillante j uego cle 
n1 ov1n11en!OS, fo rn1as, colores, luces. son1-
bra s, so n1dcs, co n gran fue rza hnagi natoria 
Y una metafo ra c lara. Ilasta la escena finał 
c uan cl ') una g ran can ticla d de teta blanca 10 
c ubre tocl o. Quecl an sóto los h ombres g ira nclo 
cle ni r o cle sotes-pla netas. 

Despues de „ Witkacy" y „ Da nte" Szaj na con
t inua la serie d e s us a u topresen tasio nes ptas
t1co-teatra les. Vie ne entonces „Cerva ntes" 
(1 976), una s lntesis cle la obra y la vicla ciel 
escrito r espaiiol. Un retrato espiritua l ciel 
h omb re e n la l ucha ete rna en tre ta idea y la 
r eal iclad trivial y utilitarista. Luego Maja
kowski" ( 1977). Y a qul tambie n Szajna ·~ce rta 
e n las id eas y tas postu ras humanas. Con una 



riqueza plastica que le es propia, nos c uenta 
el autor la dramatica historia del revol u
cionario y poeta, que se sintió responsa ble de 
la nueva r ealidad, hasta el finał. Nos quie re 
demostra r esta parte de la ob ra de Majakow
ski que s igue v iva e importa nte para e l es
pectado r de h oy. Aparte de est os r etratos es
ce n1cos, Szajna trabaja con piezas „norn1alesn, 
sobre todo con las que fueron, hace tiempo, 
de vanguardia. Asi como por ejemplo „La 
muerte sobre el peral" (1978) de Witold w a n
durski, un escritor polaco de izq ule rdas, de 
los ai\os veinte, que gracias a l talento pla
stico de Szajna, s1rvió pa ra c rea r u n cua dro 
muy sugestivo del munclo inhumano de vio
lencia y d e guerra. Una vez dijo: ,„ .. La ilu
stración dramatica que generalme nte se prac
tica, le imr.one a l teatro el papel d e artesa
nla ... Es sólo t rad ucir una obra dramatica a l 
lenguaje de expreslón teatra ! tradicional. La 
llamada modernización o actua lización no es 
mas que un medio de prolongar la vida del 

teat ro tradicional en se ntid o co nservado r ... Que 
es Io que puede exp resar hoy aq ue l teat ro vie
jo, si la vicla se ba vue lto mas teatra! que la 
imaginación ciel a rtista y mas chocante cle Io 
que pued e expresa r e l a rte? . . . Llegó el tiempo 
de hablar de un teatro nuevo ... S u fin es im
portante: co nsiste pues en preve r los conflic 
tos que puedc padecer el munclo y en pr~
vc nir. Y por eso co n e l le ng uaje del arte v i
sua l me esru e rzo por respondcr las preguntas 
que estan en las primeras paginas d e los p e
riodicos y no, en las Ultin1as." 

Puede que no sea esto un re medio universa l 
para todo el teatro conte mpora neo, per o es 
el principio sobre e l cual Szajna c rea su tea
tro u n ico, que n o se pa rece a ningun otro 
teatro. 

El Ce rva ntes" de Józef Szajna slnleliza la 
esenci~ de la obra del escrltor espaiiol pero 
tamblen de su vlda reflejada en la literatura. 
Es un retrato esplrltua l del hombre en la 
!ucha eterna entre la Idea y el concepto tri-

vlal y utllitarlsta de la „ rellcldad" mundana. 
El romantlco que se alza contra la realidad 
pragmatlca. Le qulta el antlfaz a la estupldez, 
a l oscurantismo, a la hipocresia, al servilismo, 
a la vlolencia, a la g roseria, a la tralclón, a 
loda clase de maldadcs. Vlvlendo entre Caines 
y luchando contra el mal perslgue su ldeal
-qulmera. su quijoteria de ilusiones y espe
ranzas es un fracaso. Sin embargo, el no se 
rlnde. Dejara aquella !uerza que va lnquietar 
a l mundo salvandolo de la lndi!erencla espi
ritual. 

En el espectacu lo los p rotagonlstas de la 
vlda de Cervantes y los de Don Quljote estan 
slntellzados, son anónlmos. El Caballero y el 
Escudero, la Dama, la Madre, el Padrastro, la 
Esposa, la Hi ja, el Sacerdote, el Sepulturero, 
e l Mendlgo, el Pastor - todos estos perso
najes juegan el papel de noclones generales, 
representant de aclltudes del sigla XVIII en 
Espaiia. El texto fue escrlto por Szajna, quien 
ajustó a las n eccsidades escenicas algunos 
! ragmentos de la obra de Cervantes, sobre 
todo de sus liricos. Despues de todo las pa
labras - como suele ocurrir en el teatra de 
Szajna - juegan un papci marginal, slrvlendo 
nada mas de apoyo a las vlslones escenlcas. 
Como propóslto de Szajna, durante los en
sayos, !ueron desapa reciendo hasta quedar 
e n el minimo lndlspensable. 

Lo que en real '.dad funclona e n este teatra 
no es el mcsalco de textos mod iflcados, sino 
las v!slones plastkas en movlmlento constante, 
muchas veces oscurecldas por la cantldad de 
slgnlflcedos y la complejidad de la acclón, 
pero slmpre con gran fuerza expreslva. 

Aqui tambien e l cscenar!o se e xllende hacla 
e l publico en forma de puente. Del extremo 
del balcón cuelga una enorme muiieca con un 
craneo que tlene lamparitas encendidas en 
los oj os, con ca den as en forma de brazos y 
una escalera-cuerpo, en cuya ba rrlga hay un 
televlsor. Sera la muerle? Olas? La provl
dencla? El destlno? Ante este trlbunal Cer
vantes efectuara flnalmente un julclo cruel: 
sera jucz y verdugo de si mlsmo; resolvera 
e l duallsmo de la naturale7.a del Caballero-

--; 

-Escudero. Se reflejara en el televislo como 
en un espejo. El juego de espejos se pr o
duce durante todo el espectaculo. En los 
b rlllanles d lscos metallcos usados una vez 
como mascaras, otra en forma de arma
dura, se retlejan los roslros humanos. Por
que el hombre tlene muchos rostros. Cual de 
ellos es el verdadero y cual el ajustado por 
conformismo a las necesldades y condlclo
nes? 

Al prlnclplo la Mad re y el Padrastro eslan 
sentados delante del gran muiieco. La Madre 
presenta a su hljo, el „que escrlbe sobre Io 
que nos ducie". Se abren las puertas que 
conducen al escenarlo. Junto a la pared de 
una casa se produce una quema Jnqulsltorlal 
de llbros: es la destrucclón de la personalldad 
del escrltor. Flna lmente correspondera a este 
eplsodio la ofrenda del auto de fe del Cabal
lero. En estos marcos se desarrolla todo el 
espectaculo. Cervantes sale del publico y entra 
en el escenarlo. Qu lere derrumbar la pared 
que le separa de la realldad, despues de un 
gran esfuerzo Io conslgue, para llegar „con el 
sol a la genle" h undlda en la porqueria de 
la vlda. Un erotlsmo brutal, una comlda 
salvaje, una red de espias y traldores. Todo 
esto en cuadros metafórlcos. El Caballero en
redado en u na telaraiia. Y los motivos pre
rerldos de Szajna: zapatos como simbolo de la 
condición h u mana, un circulo lucida - el 
desarrollo del pensamlenlo y el progreso, una 
escalera que cae sobre los hombros de la 
gente lnmovlllzandola, como resultado amargo 
de este progreso. Hay tamblen anlmales vl
vos. Un esplendldo galla que se pasea llbre
mente por el escenarlo y entre el publico. 
Simbolo de poder o de llbertad? Seria la 
belleza del anima! una oposlclón a la fealdad 
de los hombres? Un cerdlto ruldoso durante 
la escena del desayuno. El mlsmo cerdlto 
esta expuesto en una jaula en el vestibulo 
del teatra, haclendo gran contrasle con la 
esplritualldad artlstlca de los cuadros col
gados en e l mlsmo vestibulo. La primera parte 
acaba con la aparlclón de un caballo troyano 
de extrema belleza. El Caballero domina este 
simbolo de tralclón, manta sobre el caballo 
y se alza al clelo. 

La segunda parte del espectaculo esla com
puesta por los mollnos, la Isla de la fellcl
dad, y el epllafio. La ofrenda de vlda del 
Caballero y su monumento. Glran los mollnos 
de escaleras y en ellas, extendldo como en 
una cruz, el Caballero. Su cuerpo desclende 
sobre una mortaja blanca. Se lavan sus restos 
mortales. En la isla de la fellcldad consu
mlsta el Escudero lama el poder. Una ex
qulsila escena de hincha rse de poder en la 
cual tama pa rtldo el publico. El Escudero 
se lrans!orma en una montaiia que pronto 
resulla ser una tortuga. Despues un asalto 
a la lsla o una revoluclón de palaclo. Entre 
barrlcadas móvlles y barrlles vaclos se plerde 
el Escudero. Aparece de nuevo el Caballero 
o su espirltu, o qulzas una sintesls del Ca~ 
ballero-Escudero. Enlonces vlene el julclo, el 
au to de fe y el epllaf10, entre una magni!lca 
composiclón de velas. Pero anles el Caballe
ro deja sallr palomas vlvas de un frlgoriflco, 
para que vuelen por el munda anunclando 
la concordla y la paz. El sentldo de todo esto 
se podria expresar en una trase conoclda: 
„Desgraclado aquel al que las maldades h u
manas nunca han llevado a la revuella, aqueJ 



que nunca slntlo la necesldad de luchar con
tra los moltnos." 

Esta enton ces Cervantes en este especta
culo. Pero tamblen - y sobre todo, esta 
Szajna, llevado por su lmaglnación, gracias a 
la cual surge su metafistca plastlca y teatra!, 
una metafisica de sensactones, pensamlentos 
y sentlmlentos. Szajna, tejlendo una red de 
asoclactones, a menudo solamente por el co
noctdas, Io compllca y mezcla todo, sin tener 
cuidado si el espectador Io entendera o n o. 

Puede que no extsta tal necesldad, puede que 
sea suficiente el hacer las pregu ntas, el 
asombrarse ante esta desconcertante belleza. 
Eso si, n o rn trata de u n teatr o fścil; es un 
teatro que requ le re de la cooperac'ón d el 
pensamlen to e imaglnaclón del espectador, d e 
hacerse a Ja idea de u na poetica dist inta a la 
que solo a lgu nos pueden y desea n aventurar 
se, pero es el teatro de un gran a rt'sta . 

A ugus t Grod zic k i 

LOS CRITICOS ESCRIBIAN 
„Todo fue ilusión. Asi como empezó „Cer

vantes", el ultimo eslr eno de Szajn a . La mas 
reclen te prcsentación plastlco-especlal („.) Szaj
na no oculta el propósito de devolver el va lor 
a n oclones ya p ractlcamente devaluadas, que s!
guen sin embargo apa r eciendo sobre las pan
ca r tas y en los llbros de rezos. Noclones ta
les como: honor, dlgnidad, heroismo, honestl
dad. Szajna cons!dera que s in volver a l ro
mantlclsmo no podremos levanta r nos en nue
stra epoca, pero no de estar avrodlllados, si
no de un si llón cómodo e n el que estamos 
sentados." 

~ndrzej Jla usbra ndt, „ Kultura " 23.01.1 977 

-<; 

"Cervantes" 
es una conllnuaclón del tema que slempre ha 
interesado a Szajna, es un esruerzo mas del 
autor por resolver el problcma de la posiblli
dad de conservar la identldad; hasta quc 
punto un individuo puede reallzarse dentro de 
la socledad, quien es y quien pasa a ser en 
la memoria humana, en Ja h istoria. „Witkacy", 
110ante", „Cervantes" llmltan es tan cuesUón 
al p r oblema del artlsta. Todos estos especla
culos t'.enen el pr opóslto de claborar un mo
delo de crcador en general, de deflnlr su po
sición dentro de la socledad, su papel y las 
tareas que cumple y tam blen las que podria 
cumpllr." 

;z:ori;i Wa tra k, „ Punk t" J978/4 



„Szajna no se ha basado en una obra ni tam
poco en varlos textos de Cervantes. La heren
cla del escrltor espanol slrvló nada mas de 
lnsplraclón para crear sobre el escenarlo una 
biografia Interna del autor de „Don Quljote", 
en la que se mezclan escenas de sus obras. 
( ... ) En clertos momentos los cuadros son 
exal tantes. Tlenen la tuerza de una gran 
metafora y la belleza e ncan tadora de u na 
composición plastlca, comenzando por el 
que represen ta la quema de libros, de
tras de la cual aparece la sombra oscura de 
la santa Inqulsiclón, slgulen do por la escena 
donde una red envuelve a Cervantes y su 
heroe en una persona o el cuadr o don de la 
gente sube y baja cogiendose de las alas de 
un molino , y concluyen do con la escena de la 
isla de la telicidad con sus encantos y sus 
trampas. 

Despues de estos cuadros viene la reflexión. 
Es un relato sobre el h om bre que sigue su 
camino, el gran camino de la vlda, en el 
que aparecló el escrltor , tratando de em
prender una !ucha solltarla contra la maldad 
del m undo". 
Roma n Szydłowski , „Try buna Ludu" 25.01.1977 

Se p uede esta r o no de acuerdo con la ln
terpretacion que Józef Szajna hace de Cer
vantes, pero n o se puede negar su ta lento 
extraordina rlo ni su calidad ex cepclona l de 
creador de un teatro cuyas ralces esta n en 
el examen del hombre m lsmo, sin dogmatismo 
y sin prejulcios. ( ... ) Los per sonajes del Cer
vantes de Szajna son much os en cada uno, 
pero no como actores que represen ta n pape
les abundantes en una comedla, sin o como 
cualquiera de nosotros, que, a Io largo de su 
existencia, es muchos, much os hombr es dl!e
rentes dentro del mismo cuerpo. En ese cam
biar de los personajes de Szajna hay much o 
de Heraclito y casi nada de O derot. Y surgen 
el padre y la madre, la esposa, la hi ja, la 
inqulslcion y e l sepultorero que pactan y se 
entlenden en tre si), c l r ico, e l escu dero, el cl
nlco, e l espia ... No, n o se trata de per sonajes 
del tlempo de Cer va ntes, sino de tlpos h u
manos de todas las epocas de i siglo XVII y 
tambirm del XX. Y vemos a los cu ras y a 
los barberos de todos los tiempos (r ecordar 
el capitulo relativo de El Quijote) destruyen
do y quemando llbr os, y Cervantes va pasan do 
a n te nuest ros o jos u na vlda dolo rosa y llen a 

de sufrimlento en el cual no le comprenden 
ni aquellos con los cuales comparte las rlsas 
y el llanto, las picardias y los dolores. ( ... ) 
Es muy buena la imagen del que el mismo 
publico sea el que infla a los hombres en el 
poder, pero diferimos radicalmente de Józef 
Szajna en su interpretacion de Sancho ( ... ) 
„Cervantes" es sin duda Io mejor que hasta 
hoy se ha h echo en un escenario - a nivel 
de tragedia, de clamor y de refiexion sobre 
la condiclon humana - acerca de don Miguel 
de Cervantes Saavedra. 

-< 

Jua n Miguel de Mora, „E l llera l
do de Mexico", 10.05.1979, 

( ... ) Uno de los tenómenos princlpales es 
la applicación de la regla poetica de unir 
slgni!lcados a toda una obra teatra!, es 
decir la aplicación de la regla del paradigma. 
( ... ) „Cervantes" hoy dla la mas completa con
fesión dei autor reterida a su tarea realizada 
entro los hombres a Io largo de los anos. 
El hecho fue lóglco y resułtado de todo 
el ca mino artistlco de Szajna: hace Uem
po ya que ha dejado de ser sólo un 
artista plastico y como creador de ob
ras teatrales completas, tuvo que llegar a 
decir algo usando la palabra cuando sin tió 
una lrreverslble necesldad de tal expresión ." 

Grzegorz Sinko, „ Tea tr" 1977/7~ 



Józef Szajna s le ndo p intor, escenógrafo, gra
f ico, escultor, arquitecto, es sobre todo un 
a rtista plastico, Io que quie ro decir que es 
a lg uie n qu ie n trata de expresa rse utilizando 
los medios visuales, independientemente a que 
disciplina formal p erte nece n estos medios. 

No importa si Szajna reune sus telas rotas 
y quemadas e n el teatro o las pone en mar
cos e n forma d e c uadro. Esta materie tan poco 
pictórica seguira siempre s ie ndo e l mismo 
evenemento, atravez de l cua l ćl sabe expre
sa rse con la mayor racilidad, extrayendo de 
ćl sen timentos y sugestiones. Asi que la d e
finición del aspecto tecnico de l a r te de Szajna 
conduce a l tableau objet, que esta e n s u na
tura leza. 

El teatro ha influido considerablemente en 
las creac'ones plasticas, los environne ments y 
los deballage's del a rtis ta . Y vice versa - e l 
art e plastico, no teatra!, va rormando e n gran 
pa rte los conceptos escenicos. 

Entre la escenografla y las demas c reac iones 
d e Szajna existe una interacc ión, donde e l 
erecto influye sob re la causa. Queda r a sin 
em ba rgo desconocida la ca usa principal, aquel 
punto de pa r tida, e l origen de tod o este pro
ceso de inte racción. Un proceso que incon
c!entemente y s in ninguna teoria escrita con
dujo a Io que es o bjeto de los s uei\os d e 
tod os los plasticos y teóricos del a rte - a la 
integración del a r te. Es verdad q ue la integra 
ción se ha producido sólo en una peq uefia 
parte del arte y sólo d e un artista, pe ro es 
una ir.tegración completa e ideal. 

Jerzy Madeyski : Plast y ka Józefa 
Szajny (w:I E. Morawiec, J . Ma 
deyski i Józef Szajna, Kra ków 
1974, s. 89, 92. 

i i .. 

Józef Szajna 
pintor, escenógrafo, dierctor 

de escena, autor de librelos teatrales. Nació en 
el a1io 1922 en la c1udad de Rze;zów. Durante 
l<i ocupac1(1n hitleri<ina permanecla preso en 
los campo; cle concentrac1ón de /\uschwitz y 
de Buchenwald. En los a11os 19·18-53 estudio en 
la Academia de Bellas Artes de Cracovia, ha· 
cićndose con el diploma de arti;ta grafico 
(1952) y artista escenógraro (1953). Miembro ciel 
grupo arlistico '\1ARG de Cracovia en los af1os 
t959- 63. F.n los af1os 1955-1963 trabaja en el 
Teatro Popular de Nowa nuta, en los arios 
1963-1966 es director y responsable artlst1cn 
de este teatro vanguard1sta. A partir del af10 
1966 hasta el 1971 colat>ora con el Teatro Viejo 
de Cracovia, el Teatro de Silesia de Katowice, 
el Moderno de Wrocław y el Polaco de var
sovia. En el 1971 e. nombrado director del 

~ta~;T~~:bco n'i:n Ći~~~i:6~0 ~~;l~~~~1! e~ 
un foro experimental y uno de estudios. Crea 
junto al teatro una Galeria y un Museo de 
Arte Moderno. Desde el ano 1972 es profesor 
de Ja Academia de Bellas Artes en Varsovia. 
Realiza ,·arios espectaculos en Polonia y en 
el extranjero. Publica trabajos teóricos sobre 
el teatro organ1co y la narración visual. Par
ticipa en varios exposiciones plśsticas interna
cionales y fe,tivales de teatro. Desde el ano 
1979 es m1embro de honor de la Asociación 
lnternacional de Artistas PJasticos (/\JAP) jun· 
to a UNESCO. 



E:XPOSICIONES INTERNACIO
NALES INDIVIDUALES Y CO
LECTIV AS: 

962 - Exposlclón de Gratlca Polaca, So
·1a, Budapest; 1963 - Exposlclón de Tea
ro y Escenog rafia Polaca, Toklo; 1965 -
"xposlclón de Teatro y Escenografla Po
aca, Venecla; Exposlclón „Blld und Buh
ie", Baden-Baden; 1967 - Exposlclón In
ernaclonal de Escenogra fia „Quadrlennale", 
>raga; Happening „ Deballage" y exposlclon 
,Cuadros, collages, muńecos", Nlza, Club Ar
ad; Exposlclón e n la galeria „Arkady" en 
:racovla y Primer Premio del Ańo 1968; E x
•oslclón lnte rnaclonal „Collage", Zurlch; 
969 - Exposlclón lnternaclonal „El teatro 
nundlal", Le Havre; Exposlclón lnternaclonal 
le Plntura Polaca, Mllano, Galeria „Cortlna", 
970 - XXXV Biennale lnternaclonal del Arte, 
renecla; 1971 - Exposlclón Internaclonal de 
:scenografia, Oslo; Exposlclón Internaclonal de 
:scenografia „Quadrlennale", Praga (Medalla 
le Oro); 1972 - Festlval lnternaclonal del Arte, 
:dlnburgo (Richard Demarco Gallery); Expo
lclón „Pologne - le Thefltre e t Socie te", 
leuchatel; I Premio y Medalla de Oro en el 
V Fesllval d el Arte en Varsovla; 1974 
:xposlclón l nternaclonal „Exempla", Munlch 
Medalla de Plata); 1979 - XV Biennale en 
:ao Paulo; „25 artis tas contemporaneos po-
1cos", Lyon; IX Congreso de la A!AP en 
tuttgarl (Mlembro de Honor de AIAP); Ex 
oslclón „Retrospecclones de Szajna" , Galeria 
tud lo; Premio I G rado del Presldente del 
:onsejo de Mlnlstros. Las obras de Szajna se 
ncuentran: en el Museo Naclonal de Var
ovla, de Cracovia, de Wrocław, <on e l Museo 
el Art<o de Lódź, en e l Museo del Teatro de 
·arsovla y de Cracovia, en los Museos de las 
ludades de Rzeszów, Toruń, Słupsk, etc. y 
1mblen en Mllano, Estocolmo, Reckllnghau
en, Gtlteborg y en varlas colecclones prl
adas. 

TRABAJOS TEATRALES IM
PORTANTES Y PARTICIPA
CION EN FESTIV ALES INTER
NACIONALES: 
1958 - „ La princesa T ur a ndot" de Gozzl, „ J a 
cobovsky y e l co ronel" de Werfl, - Teatro de 
los Pueblos, Paris (dlstlnclón ITI por la parte 
plństlca), 1962 - „ Ak rop olis" e n e l Teatro La
boratorlo en Opole (cooperaclón con Jerzy 
Grotowski), 1965 - „ El campo vaclo" de Holuj, 
Festlva l Internaclonal Rassegna Jnternatlonale 
del Teatr! Stablll, F lorencla, 1968 - „La casa 
d e baiios" de Majakowski, Festlval lnternacio
nal BITEF 212, Belgrado, 1970 - „ Mac beth" de 
S hakespeare en P layhouse, Sheffield (decora
clones, trajes), „ Faust" de Goethe, Teatro Po
laco en varsovla (llbreto, dlrecclón, esceno
grafia), Festlval Jnternaclonal Rassegna In
ternatlonale del Teatr! Stablll en F lorencla, 
1972 - „ Witkacy", Teatro Estudlo en Varsovla 
(llbreto, dlrecclón, escenografia), Festlval In
ternaclonal Rassegna Internatlonale dei Teatr! 
Stablll e n F lorencla 1973, primer estreno de la 
„ Replica" de Szajna en el Festlval Internaclo
nal del Arte en Edlnburgo, 1973 - „Gu lgu tier 
ra" de Marla Czanerle y Józef Szajna (dl
rccclón y cscenografia); p rimer estreno de 
la „ Repl ica 111" en el Festlval Mundial de 
Nancy; el estreno de „ R ep lica" e n Polonia, 
1974 - „ Dante" de Szajna basado sobre „La 
comedla divina", p rimer estreno en el Festl
va l Jnternaclonal Rassegna Jnternallonale del 
Teatr! Stablll en Florencia, 1975 - partlclpa
clón en el Festlval lnlernacional „Cervantino" 
en Mejlco (con „ Replica"), 1976 - „Cer van 
tes" de Szajna (Premio Especlal por la vl
slón plastlca de „Cer vantes" e n los XIII E n
cucnlros Teatrales de Calisia), 1977 - „ Maja
kowski" de Szajna ; particlpaclón con „ Rep
Jica" en el Festlval Jnternaclonal de Teatro 
„Spectrum" en W illach (Austria y en e l Festl
val Jnternaclonal del Teatro de los Pueblos 
e n Paris, 1978 - „ La muerte sobre el per a!" 
de Witold Wandurskl con la d lrecclón y esce
nografia de Szajna; 1979 - partlclpac'.ón con 
„ Replica" en el Festlva l Internaclonal de Ber
gen y en el Fsetlval de Tampere y una 
actuaclón durante e l IX Congreso de AIAP en 
Stuttgart, „ Ma jako wsk i" e n e l F estlval de 
Bergen. E n el ańo 1980 el Teatro Estudlo sa
lló del pa is mas de trelnta veces con motlvo 
de !estlvales lnternaclonales, glras y actua
clones en mas de u na decena de paises del 
mundo. 

„-



JÓZEF SZAJNA 

CERVANTES 

d irección y escenograia JÓZEF SZAJNA 

ayudante del direct or STANISŁAW BRUDNY 

personajes: 

TADEUSZ WŁUDARSKI EL CABALLERO 

JOZEF WIECZOREK EL ESCUDERO 

IRENA JUN LA DAMA 

STANISŁAW BRUDNY EL SACERDOTE 

BOGUSŁAW STOKOWSKI EL SEPULTURERO 

EUGENIUSZ PRIWIEZIEŃCEW EL MENDIGO 

CZESŁAW NOGACKI EL PASTOR 

ELŻBIETA KIJOWSKA LAMADRE 

WIESŁAW NOWOSIELSKI EL PADRASTRO 

OLGA BIELSKA LA ESPOSA 

WIESŁAWA NIEMYSKA LA HIJA 
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JóZEF SZAJ NA 

CERVANTES 

reżyseria i scenografia: JóZEF SZAJNA 

obsad a: 

TADEUSZ WŁUDARSKI 

JóZEF WIECZOREK 

RYCERZ 

GIERMEK 

IRENA JUN - DAMA SERCA 

STANISŁAW BRUDNY - MNICH 
1La21Jln. Roaodl!słł 
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CZESŁAW NOGACKI - PASTUCH 

HANNA-SKARżANKt{ołav. l1111tfn MATKA 

WIESŁAW NOWOSIELSKI - OJCZYM 

EWA-KOZŁOWSK.ta,. llWł„ - ŻONA 

TERESA-MARCZEWSKA - CóRKA 
WIESŁAWA NIEMYSKA 

Asystent reżysera: STAN ISŁAW BRUDNY 

PRAPREMIERA GRUDZIEŃ 1976 

, 

ZDEMASKOWANIE SWIATA 

Z UROJEŃ, ZŁUDZEŃ I SNÓW stworzył zaczaro
wany świat, który stał się dla potomnych światem 
realnym. Był Don Kichotem i Sanczo Pansą, żołnie
rzem i jeńcem, poborcą podatkowym i komisarzem 
prowiantowym, ścigającym i ściganym , skromnym 
i dumnym, człowiekiem majętnym i nędzarzem, po
chlebcą i zuchwalcem, także - jak pisał o nim 
W. Somerset Maugham - karierowiczem i sutene
rem. Przyjaźnił się z dostojnikami Kościoła i rzezi
mieszkami, z książętami i portowymi dziwkami. Drwił 
z rządzących i korzył się przed nimi zgodnie z gorz
ką sentencją, że mądra głowa nurkuje w niskim ukło
nie przed głupcem posiadającym złoto i władzę. Nur
kował - i znowu wypływał na czyste wody niezależ
ności i dumy. 

Nazywano go utalentowanym prostakiem i „ nie
świadomym twórcą" o bezkrytycznym stosunku do 
filozoficznych, religijnych i politycznych prądów 
epoki. Inni twierdzili, że był świetnym znawcą roz
maitych umiejętności, współtwórcą głównch nurtów 
myśli renesansowej, autorem „ najbąrdziej sugestyw
nej i przenikliwej satyry, jaką kiedykolwiek napisał 
człowiek na samego siebie'', geniuszem, który świa
domie stworzył nowe symbole i mity. Turgieniew, 
Heine, Hebel, Schelling, Goethe, Dostojewski pisa li 
o tragicznej wielkości „Don Kichota", który za cenę 
szyderstwa i rozpaczy chciał napraw!ć ówiat... 

WSPóŁCZESNY CERVANTESOWI WIELKI LOPE 
DE VEGA nazwał go (1604) najgorszym z poetów, 
a czytelników chwa lących jego dzieło głupcam i . Lecz 
w kilkanaście lat po śmierci poety - ponieważ umarli 
nie są już groźni - pisał o nim z entuzjazmem, sła
wił za heroiczne życie i nieprzeciętny talent. Bogdan 
Suchodolski nazwał Cervantesa „pierwszym wielkim 
pisorzem, który pokazał, że człowiek jest człowie
kiem dzięki wizji lepszego i bardziej sprawiedliwego 
życit:t społecznego'', zaś złudzenia, którym ulegał jego 
Don Kichot - „w i e I ką s ił ą d e mas kując ą 
świat". 

Podobnym złudzeniom poddał się również Cervan
tes. Sam napisał: „Nie potrafimy rozstrzygnąć, kiedy 
w rzeczywintości a kiedy jedynie w wyobraźni odby
wamy nasze wędrówki, bowiem to wszystko, co dzie
je się w naszej wyobraźni ma tak silne pozory praw
dy, że nie umiemy zauważyć różnicy". 



... HISZPANIA POD RZĄDAMI FEUDALNEGO MO
N.A.ACHY Filipa li, dumnego i zaborczego, katolickie
go aż do bigoterii ale nie uznającego władzy papie
ża - była krajem przedziwnym. Zgromadziła tak 
olbrzymie ilości złota zrabowanego w zamorskich ko
loniach, że zaczęto się nim dławić. Spadły ceny na 
złoto a wzrastały za żywność i inne towary, dopro
wadzając ludność do nędzy. W tym zacofanym „kra
ju ludzi zaczarowanych" - potwierdzają to ówczes
ne kroniki - który chciał granicami swego imperium 
objąć Włochy, Portugalię, Francję , Niderlandy, Mek
syk, Peru, Argentynę, Filipiny, nawet Anglię - ludzie 
żyli marzeniami i złudzeniami. 

życie jest snem - pisał Calderon. I było dla 
ówczesnych Hiszpanów snem pięknym i okrutnym. 
Wielki Inkwizytor Torquemado zaszczep i ł strach w 
sercach ludzi, podtrzymywał ich wiarę w zabobony 
i mroczne przesądy. Wzrastało bezrobocie i włóczę
gostwo, szerzyły się zbójeckie napady, korupcja i pa
serstwo, złodziejstwo, sutenerstwo i prostytucja. 

CERVANTES NIE MOŻE ZNALEżć PRACY ani 
wybrnąć z długów (częściowo zaciągniętych na wy
kupienie go z niewoli), nie ud ają się próby powrotu 
do służby wojskowej. Pomaga mu jego ukochana sio
stra Andrea, utrzymywana w tym czasie m. in. przez 
Włocha Leocadelo. Druga siostra, Magdalena, roz
wodząca się z Juanem de Alerga, jest utrzymanką 
Puertocarrery, by~ego komendanta zdobytej przez 
Hiszpanów twierdzy La Goletta. 

Cervantesa łączą intymne stosunki z Anną Franca, 
prawdopodobnie aktorką , która w 1584 roku urodzi 
mu córkę, Izabellę. Anna szybko zniknie z jego życia , 
Izabela pozostanie przy nim. Jak siostry Cervantesa, 
również Izabella zostanie prostytutką. W opowiadaniu 
„Cyganeczka" Cervantes napisze o siostrach, Iza
belli i o sobie: „Głód nieraz zmusza do zajęć , o ja
kich nigdy by się nie śniło", a w DON KICHOCIE: 
„Jeżeli piękność łączy się z biedą, wtedy ją osaczają 
kruki, sępy i inne ptaki drapieżne". 

U Cervantesa mądrość i wspaniałomyślność łączy
ły się z talentem, dlatego osaczały go aż do śmierci 
kruki i sępy. To zdarza się najlepszym. 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, syn Rodri
ga i Eleonory de Cortinas, urodził się w ostatnich 
dniach września lub pierwszych dniach października 
1547 roku w Alcala de Henares. Chrzest przyjął 
9 paźdz;ern ika ... 

... CataliRa de Palacios Salazar Vozmediano była 
młodsza od Cervantesa o osiemnaście lat. Zaręczył 
się z nią w 1584 roku, ślub odbył się w grudniu. Cór
ka bogatych chłopów wniosła mu w posagu kilkanaś
cie morgów winnic i sadów z oliwkami, przeszło pięć 
tysięcy trzysta real i, czterdzieści pięć kur z pisklęta
mi i koguta, sprzęty domowe, poście l , posążki i obra
zy świętych ... 

... ŻYCIE CERVANTESA było nie mniej barwne 
i niebezpieczne, niż życie zmyślonego przez niego 
Don Kichota . Korzystał z pomocy trudniących się 
nierządem sióstr i zarabiał pisaniem upokarzających 
go okoli cznościowych wierszy. W 1587 wyruszył do 
bogatej Sewi ll i. Tu zetknął się z życiem awanturni
ków i włóczęgów, złodziei i prostytutek, wykolejeń
ców, szarlatanów i oszustów. Jako poborca podatko
wy i komisarz prowiantowy wędruje po bezdrożach 
na szkapach i mułach , nocuje w nędznych karczmach 
i szopach, zbierając żywność dla królewskiej floty. 
Dwukrotn ie, rekwirując zboże w dobrach kościelnych, 
n araża się na ekskomunikę. 

W SEWILLI MIESZKA DO 1589 ROKU u karczma
rza i przedsiębiorcy teatralnego Gutierreza, przyjaźni 
się z nim. Zadręczony, zrozpaczony, zaszczuty licz
nymi konfliktami i troskami, postanawia opuścić Hisz
pan ię i objąć urząd w koloniach Ameryki. Prośbę 
jego odrzucono. Nękany biedą , przyjmuje ponownie 
źle wynagradzany urząd komisarza prowiantowego 
i wraca do pracy pisarskiej. 

.. .Dla Cervantesa pospólstwem, hołotą - nie są 
ludzie biedni i niskiego stanu, lecz ci, którzy żyją 
tylko po to, by płodzić sobie podobnych; tak więc 
głupiec i ignorant, nawet nawet gdyby pochodził 
z książęcego rodu lub był dygnitarzem, na leży do po
spólstwa. Pisarzom i żołnierzom przyznaje najwyższą 
rangę w społeczeństwie, natomiast kpi z dworaków 
i biurokratów, z niedołężnej i przekupnej administra
cji państwowej . Opowiada się wyraźnie za tolerancją, 
walczy przeciw zabobonom i średniowiecznym prze
sądom . Młodego pisarza poucza, że jeśli w literac
kich konkursach zdobędzie drugą nagrodę , niech się 
tym nie przejmuje , bo pierwsze nagrody otrzymują 
ci, którzy mają wpływ i odpowiednie stosunki. Po
tępia związki policji z przestępcami i urzędników 
z łajdakami i oszustami , także tchórzliwe miernoty, 
które mając zapewnione poparcie możnych pon iżają 
ludzi mądrych i uczciwych i dopiero po śmierci swych 
protektorów, straciwszy ich względy, ujawniają swą 
tchórzliwość i małość. 



... „CERVANTES DOTARŁ DO DNA BIEDY, zoba
czył jej prawdziwe oblicze" - pisała Zofia Szmydto
wa, autorka jednej z najbardziej interesujących prac 
o życiu i dziele poety („Cervantes", PIW, wyd. Ili, 
1975). - „Poznał granice sił jednostki na drogach 
i bezdrożach życia, a mimo to ocalił głęboką wrażli
wość i bezcenne poczucie radości istnienia. Okazał 
się wielką indywidualnością obracając na korzyść 
swego dzieła wszystko co zniósł i wycierpiał... Cer
vantes, to człowiek renesansu. Radość płynąca z od
krywania świata nie opuściła go aż do końca życia". 

A!e przede wszystkim była to radość płynąca z de
maskowania świata, która nie opuściła go aż do 
śmierci. Jednak ta śmierć nie stała się końcem jego 
życia . („Nad gwarem spierających się komentato
rów - pisał Brahmer - góruje nieprzytłumiony ni
czym głos pisarza"). Bo Cervantes żyje wciąż i bar
dziej, niż wielu innych pisarzy, którzy jeszcze nie 
umarli - w Polsce i gdzie indziej ... 

... „JESTEM CERVANTESEM, A NIE RADOśCIĄ" -
tak pisał o sobie. Mieszkał wówczas w Madrycie 
u księdza Martineza Marcilla. Przygotowywał do dru
ku powieść „Cierpienia Persilesa i Sigismundy". Mo
żliwe, że pracował również nad drugą częścią „Ga
latei" (która nigdy się nie ukazała, albo nie została 
napisana mimo zapewnień Cervantesa, że ją ukoń-

. czy; wydaniem „Persilesa" zajęła się po śmierci poe-
ty jego żona). . 

W kwietniu 1616 roku obłożnie chory Cervantes 
przyjmuje Ostatnie Namaszczenie. Chorym opiekuje 
się siostrzenica i ksiądz Marcilla. 19 kwietnia kończy 
posłowie do „Persilesa", poprawia prolog. 25 kwiet
nia odwiedza go żona. Co ta rozsądna i bogata wieś
niaczka mogła mu powiedzieć? Albo on jej? Tego 
dnia Cervantes umiera. 

JEDNEGO Z NAJWIĘKSZYCH POETÓW wszyst
kich czasów, twórcę uniwersalnego arcydzieła wciąż 
kontrowersyjnie interpretowanego, lecz wiecznego 
i niezniszczalnego - pochowano na cmentarzu dla 
ubogich pod kopczykiem ziemi przyklepanej łopatami 
grabarzy. Dla nich pisał „Kon Kichota", napisał go 
dla wszystkich . Był tak wielkim poetą, że umiał pisać 
dla wszystkich. Dla tych co zaledwie potrafią czytać 
i dla mędrców. 

Cervantes nie aprobował absurdalnego świata 
uczynionego przez Boga i ludzi - stworzył więc 
włas ny świat zaludniony prawie tysiącem postaci. 
Sanczo Pansa twierdził, że każdy człowiek jest ta
kim, jakim go Bóg stworzył, niektórzy jednak bywają 
jeszcze gorsi. .. C ervantes należał do tych nielicznych 
i wybranych, którzy byli lepsi niż ich Bóg stworzył. 

ANDRZEJ WYDRZYŃSKI 
(Fragmenty) 

J 

.l 

CERVANTES. Na pierwszym planie TADEUSZ WlUDARSKI 
(Rycerz). · 

"CERY ANTES" SZAJNY 

NOWATORSTWO I KONTYNUACJA 
CERVANTES Józefa Szajny skłania do postawienia pytania 

o kontynuację i nowatorstwo w jego teatrze, a także i poza 
nim. Daje też podstawy do twierdzenia, iż otwiera ono w twór
czości reżysera-plastyka nowe rejony poszukiwań, zmierzających 
do krystalizowania się teatru autorskiego. Obserwacja drogi arty
stycznej Szajny wykazuje, że przechodzi ona wyraźną ewokicję 
w kierunku stopniowego uniezależnienia się od literackich pier
wowzorów. Literatura była zawsze dla artysty rodzajem po~ywki 
dla wyobraźni malarskiej. Dostarczała mu ogólnych haseł, idei, 
tematów, które w jego wyobraźni zaczynały funkcjonować w po
staci obrazów plastycznych. Powrót do tekstu wyjściowego był 
już jego adoptacją, przy czym reguły kompozycji plastycznej 
określały reguły adaptacji. Tę generalną zasadę procy przekła
dowej ujawnił spektakl „ Dante" . 

Dostosowując słowo do obrazu Szajna zmierzał konsekwent
nie do takiej sytuacji w teatrze, w której spektal byłby rzeczy
wistością autentyczną pozbawioną możliwości istnienia poza 
sceną ..• 



C ER V A N T ES. Na pierwszym planie JOZEF WIECZOREK 
(Giermek). 

CERVANTES kontynuuje doświadczenia „Gulgutiery" w zakre
sie budowania autonomicznej rzeczywistości scenicznej, gdzie 
tekst słowny powstaje równolegle z zamysłem inscenizacyjnym 
przedstawienia, jego istnienie z tym przedstawieniem j est zwią
zane i w nim się wyczerpuje. Straciłby rację bytu, gdyby uległy 
także zmianie obrazy i działania sceniczne. Zapis słowny nie 
jest obiektywnie istniejącym dziełem łiterackim, dla którego 
możliwe byłyby różne sceniczne realizacje. Podobnie jak „Gul
gutiera" należy tylko do teatru Szajny. 

W zakresie podejmowania problematyki CERVANTES konty
nuuje nurtujące Szajnę no przestrzeni całej twórczości pytanie 
o możliwość zachowania tożsamości; na ile indywidualność może 
być zrealizowana w społeczeństwie, kim jest i kim staje się 
w pamięci ludzkiej, w historii. „Witkacy" , „Dante", „Cervantes" 
ograniczcją to pylonie do problemu artysty. Wszystkie te przed
stawienia są próbą kreacji modelowego wizerunku twórcy w 
ogóle, określenia jego miejsca w społeczeństwie, roli i funkcji 
jakie spełnia i jakie mógłby spełniać •.• 

CERVANTES w przedstawieniu pozbawiony został imienia wła~
nego, choć jest ono w tytule. W spektaklu nosi imię Rycerza. 
Zolem twórca zostaje zidentyfikowany z bohaterem swego dzie
ła. Staje się synonimem wiecznej walki, w iecznego niepogodze
nia z małością i nikczemnością .•. 

Konflikt Rycerza ze społecznością zobrazowany jest środkami 
plastycznymi i umownym działaniem . Sytuację Rycerza określają 
ściany i sieci, którymi odgradza się od niego wrogo grupo. 
Walko ze ścianą, wspinaczko po sieci - to próby pokonania 
izolacji, poszukiwanie wyjścia, przebijanie się do ludzi. Charak
terystyczna jest dla Szajny konstrukcjo ściany. Płócienna szaro 
kurtyno umocowano drewionymi listwami wygląda jak połączo
ne blejtramy. W niektórych prostokątach majaczą formy ucię
tych sylwetek. Jest to powtarzany wielokrotnie element ściany 
z tarczami str:i:elniczymi. •• 

Scena z wiatrakami jest mEtoforą obrazującą mechanizm 
zmian dziejowych. Koło historii obraca się jak skrzydła wiatra
ka. Jego siłą napędową są błędni rycerze swoich czasów -
ic!ee bezkompromisovte i szlachetne. Rycmz w spektaklu Szajny 
nie tyle powstrzymuje obroty wiatraka, co włośnie go urucha
mia. Skrzydło złożone z drobin tworzą niezmienne hierarchki 
r;:iołecznc. Obroty powodują tylko zmiany usytuowań. Ci, co byli 
na dole, są wyniesieni, wyniesieni spadają w dół. Zdeformowa
na ideo zaczyna służyć wyniesionym. „z wiatrakami sam poro
dzę. Cała sprawa nie upadnie" - powie Giermek, gdy obej
mie władzę ... 

RYCERZ dzieli losy buntowników - po śmierci ?Ostaje pro
gramowo przekazany mrocznej legendzie, gdzie prawdy już 
dcjlć nie sposób. Teraźniejszość skazuje go na „stos". Rycer"'!" 
„t:Jłonie" vt balii, w której przedtem ciało j ego myli rod::i·~e po 
scenie ukrzyżowania. Ze „stosu" jego ulatuje biały gołąb i spo
kojnie krąży nad widownią. Znak ten łączy się z n iej::snym cie
niem Rycerza na ekranie monitora. Nadaje legendzie ! rwa lo\\ć 
i niezniszczalne piętno. ZOFIA WATRAK 

„PL!nkl", nr 4./1978 

CE R V A N T ES. Na pierwszym planie !RENA JUN (Darr.o Ser:a) 
i JózE::: W IECZOREK (Giermek). No drugim planie, od lewej : 
CZEStAW NOGACKI (Pastuch) i STANISŁAW BRUDNY (Mnich). 
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REPERTUAR BIEŻĄCY 

WITOLD WANDURSKI 
śMIERć NA GRUSZY 

adaptacja J. BROSZKIEWICZ i J. SZAJNA 
reżyseria i scenografia - JÓZEF SZAJNA 

MAJAKOWSKI 

scenariusz, reżyseria, scenografia - JÓZEF SZAJNA 
muzyka - ZYGMUNT KONIECZNY 

JóZEF SZAJNA 
CERVANTES 

reżyseria i scenografia - JÓZEF SZAJNA 

FRANCISZEK RABELAIS 
GARGANTUA I PANTAGRUEL 

przekład - Tadeusz Boy-Żeleński 
adaptacja i reżyseria - !RENA JUN 
scenografia i akcje plastyczne - jERZY KALINA 
1 MAŁGORZATA MALISZEWSKA 
muzyka - KRZYSZTOF KNITIEL 

DANTE 
na motywach „BOSKIEJ KOMEDII" 
scenariusz, reżyseria, scenografia - JóZEF SZAJNA 
muzyka - KRZYSZTOF PENDERECKI 

JóZEF SZAJNA 
REPLIKA 

reżyseria i scenoqrafia - JÓZEF SZAJNA 
muzyka - BOGUSŁAW SCHAFFER 

• 

losp!cjent: RYSZARD KŁAKOWICZ 

Sufler: VvlESŁAW WILK 

Kierownik techniczny: ALFRED MEKER 

Kierownik oświetlenia: ANDRZEJ BOCHENEK 

Kierownik sceny: ZBIGNIEW ZAJĄC 

Akustycy: ROMAN PUCHALSKI, ANDRZEJ SREBRZYNSKI 

Kierownik modelami: PIOTR AUERBACH 

Kierownik pracowni krawieckich: MARIANNA RUTKOWSKA 

Kierownik pracowni molorskie1: JAN SZAWLINSKI 

Ki erownik pracowni perukarskiej: HALINA CIESLAK 

Kierownik orgon'zocji wide>wni: KAZIMIERZ KOWALCZYK 

Kierownik widowni: KAZIMIERA ZAWIDZKA 

Kierownik organizacji procy artystycznej: 

MAŁGORZATA BONIKOWSKA 

Galerio Studio : BARBARA WOJNAR, ZDZISŁAW SOSNOWSKI 

Wydawco: TEATR STUDIO, PKiN, WARSZAWA 
Fotografie: S. OKOŁOWICZ W,. PLEWIŃSKI 
Opracowanie grof'czne: ZDZISŁAW SOSNOWSKI 

WYDANIE DRUGIE 

Na okładce: C E R V A N T E S. Scena zbiorowa. 

Przedsprzedaż biletów na dwa tygodnie przed przedstawieniem. 
Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje ORGANIZACJA 
WIDOWNI (tel. 20-21-02) w godz. 9-15, oprócz niedziel i świąt. 
KASA TEATRU (tel. 20-02-11 w. 2941) czynna w poniedziałki 
w godz. 10-16, w niedziele i święta w godz. 14-19.30, w po
zostałe dni w godz. 10-14 i 15.30-19.30. Przedsprzedaż biletów 
prowadzi również : SPATiF, Al. Jerozolimskie 25, tel. 21-93-13 
w godz. 10-17.30, oraz SYRENA, ul. Krucza 16/22, tel. 25-72-01 
w godz. 10-17.30. 

WDA - Zakład Tvpoiiraflcznv Zam. 3834. Nakl. 10.000. S-61 I 
Ceno progrolfłZ.00 zł. 



dyrektor z-ca dyrektora 
kierown ik artystyczny STEFAN MATUSZAK 
JÓZEF SZAJNA 

kierownik literacki 
ANDRZEJ WYDRZYŃSKI 

galeria studio 
WYSTAWY CZASOWE 

ZBIORY SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

czynna codziennie prócz poniedziałków 
w godz. 12 - 17.30 

w niedzielę i święta - 14.00- 17.30 
oraz przed każdym spektaklem 

i w czasie przerwy 

·
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