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Wszyscy !bohaterowie Claudela ogarnięci są pragnieniem 
nieskoń·ozoności, :dręczeni na'jistotniejszym niezas'Poko}eniem, 
;tym niezaspokojeniem, które jest moto.rem historii. 

(Jacques IMadauile - „Teatr Paul 
Claude'1a", Paryż, 1956) 

Najważnie<jszą cechą dramatu claudelowskiego jest ito, że nie 
jesit ·on ni1gdy dramaitem psycholo!gkznym .w ścis'łym tego 
słowa .znaczeniu, 111ie zasad.za ,s'ię w i1stocie na uczuciach po
istad; i dlatego rrnożna powiedz;ieć, że przeciwstawia się on 
·całej franouskiej ;tradycji dramatycznej od Racine'a do Ma
rivaux, a .także teatrowi ws;półczesnemu jako całości. Moż
na !by, być może, dodać, że prze.ciwsta·wia się on <taikże w 
sposób radykalny innej wielkiej tTadycji francuSlk:iej, <tej, 
której kulminację .stanowi Molier, poniewa1ż punk.t widze
nia Olaudela nie ma nigdy ·oharak:teru ·społecZJilego ozy kry
tyc.znego. .I jalkkoJiwiek żafoję, że mu.szę użyć określenia 
tak iwaiżkiego i ;f;•ak peidarutycznego, powiedziałbym, że !dra
mat daudelo~ski jest ni.e tylko kosmkzny, ale !Przede :wszy
stkim ontologiczny ... Organh;u1je się on wokół pewnej staw
ki ontologicznej, którą możemy, jeśli zechcemy, nazwać oca
[eniem. Ocaleniem 1zbforowym, ,jak w Mieście" czy w Od
poczynku dnia .siódmego" lulb ocalenie~ indywidualny1rr:'. jak 
w „Flunkcie .przecięcia" ozy .w „Zakładniku". 

(Gabriel Marcel - „Zasadnicze cechy 
drama·tu claudelowskiego", 1935) 

JAN BŁOŃSKI 

CL.lłJDBL 

Jestem oszołomiony ·tea,trem Claudela, ·półtr·zecia tysiącami 
stron, iktóre przeczytałem, •chcąc napisać wprowadzenie do 
„Punktu p.r.zecięcia". Claudel nie pozwala się jednak ogra
niczać: „Punkt p.r-z-ecięcia" jest rt;y,lko momentem ogromnego 
dzieła, tak jak „Zwiastowanie" i „Zakładnik" .znane w .Po>l
sce z przedwojennydh przekładów .Jarosława ilwaszkiewicza. 
Mówiąc o Clau:delu, muszę zaoząć o.d ·sprostowań: jeszcze 
nieidawno 1Ważyk ws,pominał u „średniowiecznym wersecie" 
poety, •jak igdy1by rw średniowieczu pisano :wersetami ·allbo 
Claudel zajmował Stę szozególnie średniowieczem... Tym
czasem werset Claudela narodził się ,z Bi:blii, oczywiście, 

ale .także :z Orestei, ni.e mów~ąc o mistrzu wsze1.kich dra
maiturgów, Shakespearze. Jeśli za•ś o :ś.redniowieazu mowa, 
to Claudel zaghldnął doń rniz tylko i to w osta.teczmej wer
sji „Zwiaistowania", 1Poniewaiż dwie po:przednie, zaty;tiuło

wane „La jeune fille Violaiine", rozgrywały się współcześ

n ie (ito znac•zy 'PO'd koniec XJIX wieku). Ale •Ważyk ro.zumo
wał, że jak kaitoJik, to marsz ido średniowiecza - z~pomi

nając, że Claudel nie Go•łulbierw i :że czerpał inspiracje prze
de wszystkim z antylku i .z Odrodzenia, a więc epok trady
cyjnie prizeciwsta.wnych wiekom .ś.red111im. 

Zaniedbanie i zlekceważenie Claudela zwłaszcza w Polsce 
wydaje się niepO(jęte. :Pomd.jam już, że !Claudelowi - jed
nemu •z nieliic.zny.ch - polski•e .sprawy 'leżały ·zawsze na ser
cu, za co .starał mu si•ę odw1dzię.czyć gor,ącą pochwałą Że

romski: Fausta z „Kantaty na 1trzy głosy" i bohat·erka „Gorz
kiego ·chleba" .to PoLki, lk:,tóre na ustach mają 1tylko oj
czyznę, emi•g.rację i powstania. Ci.ek.awsze, że nie ma chyiba 
dra1maitopisar•za, k1tóry by !bardziej przy•pominał nasz na.ro
dowy teatr. Nie będiąc .romantykiem, Olaudel dziel'i z Mi.c
lkiewiozem, Krasiń,skim, a ,i;właszcza 'Wysipiań·skim ideał mo
n•umentalnego tea'bru, nie wahając się sprnwadzać bogów i 
święty.eh na deski i rozstrzygać w trzy godziny o lo.sach lu
dzi, .społeczeńst1w i świafa ca'łego. Swięty Jakub, 'krtóry .zja
wi.a 1się u;f;kany z :gwiez,dny1ch konstelacji w „Atłasowym 

trzewiku", .zajmując swą postadą całą .scenę - warit jest 
Chry,stusa-Apolla Wysipiooskiego„. Bezbrzeżna pogarda dla 
konwencji .(„r.zemiosło zostawmy rzemieślnikom), liryzm o 
ko.smkznym :zacięciu, ZJW'ła·szcza .zaś ;przekonanie, że .teatr, 
widowi·sko ludowe i powszechne, winien odtwarzać najistot
niejsze, ,gldbowe wręoz ta1jemnice - wszy1stko .to nieod'Par-
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cie nasuwa myśl o 1Mickiewiczu cz.y Wyspiańskim. Nawet 
oso!Jliwe ,zmieszanie nieszczęśliwej .miłości Rodry1ga i 'Prou
lhezy z opowieścią o losad1 EurOiPy i chrześcijaństwa, k1tóre 
stanowi treść ,,Altłasowego 1trzewika" - przypomina !Pola
kowi paradoks „Dziadów". ,Zaś „Tete d'Or" (jakże .to ina
czej prz·ełożyć, niż na „Złotą ·cz,aszkę"? .„) , a .zwła1szcza „Mia
sto" każą od razu myśleć o „>Nieboskiej komedii" Słowem, 
jak wielcy nasi dTamaturdzy, Claudel mógł'by uznać za 
swoje mar1zenie o ,,teatrze ogromnym" Wy51Pi.ań·skiego i szko
da, że „Trzewik" 1do rzeczywist~go .teatru w:pro•wadzał nie 
SchHler,' ale wytkwintniś Barrault... Oczywiście, monumen
talne amlbicje Claudela łatwiej zrozumieć i pr.zys.woić niż 

amlbicje !Wyspiańskiego, ponieważ opieraj1ą si.ę na do~try
nie, ~tóra iz uniwersalności u«:zyniła sobie i dogmat, i naz
wę. 

Już spis epok i kra'jów, gdzi·e umieścił Claudel :swe drama
rt;y, wprawia w .zdumienie. Teaitr Claudela rozibrzmi.ewa ha
łasem wieków, ludzko·ść pracuje tiu, wojuj.e i podróżuje 1j ak 
na ollbrzyimiej panoramie. iKo'lum'.b wyrusza na odkrycie 
Ameryki, król Hi1szpainii wysyła flo.tę na Londyn i Jan Au
.striacki zwycięża pod Lepanto; Piotr de Craon wznosi ka
tedry i cesarz chiński zaklina .swego .mitycznego praojca 
Hoanig.ti ; pęcznieją miliony e.uropejskkh ~ amerykańskich 

ikaa:>itałistów i namotuljią - wolkól Waty,kanu - dziewiętna

stowieczne in.trygi .polity·czne. Nie ma prawie kraju, w któ
rym by nie rozigrywała się przynajmniej jedna scena Clau
d<ellia . Ten !!Jr:z;ynaom:niej unnia:ł lkoireyLSlt.aić zie s,wycih d:Y\P].o
ma1ty-cznych peregrynacji! 1N.awet k.rótki poby1t w i'·radze, 
gdzie był konsułem, odna'jdzie .się w scenie z „Atła1sowego 

.trzewika", w lkrt;órej donna 1Musique <modli się w katedrze 
święte.go Wita. -Daleki IW.schód - Chiny, Ja;ponia - nazna
czył młodość Claudela; Ameryka Łacińska, ra1zem ze swą 
rodzicielką Hiszpanią, dojrzałość . Ale „Zwiast1owanie" :wi<ą
że się nieomylnie ,z rodzinną S'Zampanią, „Ojciec poniżony" 
z !Włochami. Wreszcie „Tete d'Or" sięga w nieokreśloną 

,przeszłość , nasuwając myśl o najaz·dach mongolskkh; 
„Miasto" z.aś - w pr.zy1szłość, •rzą·dzoną p.r•zez !inżynierów, 
technokratów i demagogów„. Najmniej ciekawili Claudela 
Aniglosa.si. Nic dziWIIlego: protestanci. Herez,ja to zaułek 
dziejów.„ 
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Niewielu 1znam 1Pisarzy, równie zafasi:ynowanych zagadko
wością historii. Los ahrześcijańst,wa, los Europy to dla Clau
dela niebywała, pasjonuj•ąca przy1goda. Zapewne, inaczej 
ogląda 1tę hisitorię z Paryża (.czy .raczej ze s.tatku, którym 
przemierza oceany) niż my z !Mazowsza. Interesują go mo-
1menty najpełmiejsze, chwile, jeśli można tak powiedzieć, 

syntetyozne, skuipiaj.ące w sobie tajemnice i upajaj 1ące .po
wołanie a,zjatyckiego przylądka, >który światu całemu na
rzucił ijeśli nie panowanie, to pr.zynajmniej !kulturę: wiek 
!katedr, o~krycie ·Ameryki, k.tóre Claudel .uważa za główną 
izasługę Odrodzenia, powstanie nowoży•tnego ka!pitaiiZlmu, 
spotkanie ze Wsohodem. Dla Clau'dela historia ma sens, 
·Chociaż wcale · nie ma.rksist01Wski ... Jest stopniowym wcie
leniem prawdy, ekonomią łaSlki. „Bóg .pisze prosto po liniach 
kl"zywych" - mówi portugalskie przysłowie, które służy za 
motto „A1iła'sowemu trrewikowi" !Poza okrucieństiwem kolo
nizacji, 1bez;ozelną samowolą pieniądza, niepoję.tą odrę1bnośdą 

Wschodu, odkryć można .plan Opa•tr.zności, sekretny .zamysł 

Boga, dla którego „najgorsze ni.e jest z,awsze oczywiste". 
Taka .postawa 1zalclada spontaniczny optyimizm, gorące umi
łowanie !doczesności, która już przez to, że ·służy Bogu za 
narz,ędzie, nabywa i ceny, i u~rawiedliwienia. Oto żródło 
naijgłębszego paradoksu poety'ki Claudela; odurzającej 'kon
kretności stylu, który zawiłości teologii, hi.starli czy psy
·chologii iwyraża izawsze najprostszymi obrazami cllleba, 
drzoewa, ognia czy iwody. Liryzm Claudela jest powrotem do 
elementów odczuwania .poetycki.ego, do prawzo.rów dozna
nia. 

Jeszcze osolbliwszy 'byłby rejestr iw.pływów, !które przyswoi! 
teatr Claudela. Ani na 1chwilę nie wolno zapominać, że 

ukształtował ·się on w osta•tnim dziesięcioleciu dziewiętna

stego wieku i iże Claudela niesie fala modernizmu. We fran
cu·skich podręcznikach 1sportkamy raczej określenie „sym
boHzm": Claudel i Valery wyci.ągają wnioski z Rimbauda 

8 

aniesz
śmier-

E. Munch: „Madonna" 

dą - Shaw, Claudel, wreszcie Pirandello starają się, :roz
maitymi środkami, oży1wić lub rol'Jsad,zić ·tradycyjną scenę . 

Claudel szedł niew.ąt1Pliwie najdalej, chociaż .zrozumiano .to 
1z czterdziestoletnim opóżnieniem. !Patetyczny i „lLteracki", 
obrażał rt;eatrałne -obyczaje dotlclLwiej niż Shaw, 'który -
koniec koń.cem - przeni•ósł rt;yJko intry·gę z salonu do ga-



binetu, w ,którym ·panowie dyskutuj«'l nad aktualnymi ,prob
lemami. Claudela . nie in.teresowały · jednak idee, ale Idea, 
K-tóra !by umiała : ii>o.rwać, nie tylko zącieka·wi.ć widzów. tPi
randellowska <Wieloikształ:tność poistaci nie mogła ,także za
jąć :pi·sarza, Mory. ltwier:dził, . że nie ma cha-ra;IDterów, ale oko
liczności; jakim człowiek musi sprostać. Zdani·e godne 
Shakes;pear·e'a, .igd:Yiby ten ' raczył teorety,zować. Nielkzni, 
kitórzy czytali · wó\v,czas Claudela, mus'ieli widzieć w nim 
opętanego wielkimi probl,emami Maete'I"lincka; ·zabawne nie
:porozumienie, jeśli ·1zważyć, .że Claudel 1już wtedy 1zabierał 
się do przekładu „OreS'tei" . . 

iWszystko, ·co odinier.zone, urniarikowane, prawdopodobne, bu
dzi niedhęć Claudela: o·dwaga melodramatyczności, która 
ceahuje zawsze wielkich drama,topi.sarzy, sprawiając, że po
rażki !budzą o.d razu niesmak i śmiech - dowodzi obco
wania z ,teaJtT.em . elżlbi·etańisk~m, k.tóry uczył <poetę napina
nia namiętnO-ści .do ostatni·oh 'granic, ciskania w widza ob
ra'Zarni mordu; o'błędu, poświęcenia, krzywdy o pomstę do 
nieba wołajiącej. Tu · :trzelba takiŻe za:,pisać gruby, del,esny 
humor Claudela, którego „Proteusz" - parodia antylku -
złościł deli.kart;nyeh; ale ludzie starożytno1ści i średniowiecza 
najlepielj wiedzieli, że :bóstwa nie gniewają ·się '0 zażyłe żar

ty . .Zgoła shakespearowskie są w „Atłasowym 1tr.zewiku" 
modulacje :pa:to.su i gro't·eski, .tradycyojnie przypisanej słu

gom, Munz.ynce ·czy Chińczykowi. Nie można .też pominąć 

wpływów teatru Dalekiego Wschodu. ·W ,,Punkcie iprzecię
da" · znać · ślady japońskiego , ~Nó", 1zaś „Odpoczynek dnia 
.siódmego",' parabola o Cesar·stwie środka, łączy <paradoksal
nie <Dantego ze ·sceną chiń,sk1ą: trudno sobie tę S2ltukę wy
obrazić inaczej niż w h'ieraty·cznych ma·skac'h, a zakUnanie 
duahów, wędrówka po piekle nasuwają myśli o ryitualnych 
.zaw~ązkach :teatru. 

(fragment artykułu - „Dialog" 7/1962) 

Hf 

G. Klimt: „PocaZ.unek" 

O drndze dra~w. rCl~udela do ·teatru :pisze rw sposób 
znamienny ven z Jego wybitniej.szych krytyków d !bada
czy, Ga'bri iMar~el_: „Odkrycie, lUJb ściślej - umieswzenie 
na właśAvym Jllle~s~u :teaitru Claudela !było w dziedzinie 
sztuki Aramaty:znei,i J~dnym z faktów najbardzi,ej znaczą-
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,cych w ostartnkh .dwudziestu :pięciu lub ,trzydziestu latach 
jeg0 życia . .Zwrot „umieszczenie na właściwym miejscu" ma 
.tu sens bar1dzo rści.sły. Walor poetycki tego teatru był oczy
w;śc,ie od dawna rozpoznany ,przez Ikry.tykę i część wyro
:b :onej publiczności. Jeszcze przed wojną 1914 .roku, a xwła
rsz;cza ipo niej, można 'było uczestniczyć w przedstarwieniach 
kilku rsztuk daudelowskkfu: „.zamiany", ,;Zakmdnika", 
„Zwiasitowania". Ale 1Przeds:tawienia te miały charakter mar
ginesowy. Do!Piero ·od ·chwili wystawienia „Atłasowego trze
wika" w okresie okupacji dzięki Jean-Louis BarrauLt sytu
acja zmieniła się zupełnie. Tylko niektórzy opieszali mogą 
jeszcze usuwać teatT Claudela ina bliżej nieokreślony mar
gines sztuki dramaty·cznej" 1(Gab.riel MaTcel „.Regards sur le 
theMre de Claurde'i", .Paryż, 1964). 

Historia sceniczna „[>unk·tu przecięcia" jest wymownym 
pr,zykłardem ·dlll!giej drogi dzieła :claudelowskiego rdo jego 
widza. J>ierwsza wersja dramatu napirsana :wstała w 19r0 5 ro
iku, drukowana w 1906 . .Jej pier.wsze 1Pnzedstawienie o.d'było 
się 16 1gmdnia 1948 roku w .teat.rze Mari,gny w Paryżu. Re
żyserował Jean-Louis Barraulit, dekoracje :przygotował Fe
lix rLa'bisse, kostiumy - Christian IBerard. W roli Yse wy
stąp'!ła znakomiita arity.stka drama,ty-czna wi;półczeshego te
atriu 1franc,uskiego - Edvige FeuiUere, w roli Mesy - twór
ca spekrt;ah.1u i dy.r.elkrtor teatru, Jean-Louis Barrault, m ro.U 
Amalryka - ij eden ze świetnyrch aktorów, również znany 
:polskiej ipulblic"1ości [>ierore Brasseur, w roli rDe Ciza -
Jacques Dacqmin, W roku ·H}51 Jean-Louis Barrault rwy
stą!PH ~e wznowiem,rn „Punktu pr·zecięcia", :mtóre stało się 
:ponownym suik-cesem "1tora i ,teatru. 

W roku 'bieŻlącym mija !>~na rocznica urodzin Claudela -
poety, myśliciela, idramat~r1<>. . ~aje 'się, że 1jest to dobra 
okazja do 1zaprezentowama pol.s · publiczności jednej z 
jego najwy:bi.tniejszych sztuk, :do : .tkania ·z n iemal nie
znaną u nais rtwó.rczością autom JUZ"\ziś porównywanego 
prze.z badaczy do itakkh zja":"~sk V: łite) \urze :powszechnej 
jak Homer, AischyJos, Wergiliusz 1 ~ant_e. laudel -rozważa 
zagadnienia byitu ludvkiego w ai;Pekcie fiJo~o chrześcijań
skiej. Niezalerż,nie dednaik od rświaitopoglą~u. ce ·-; i niewy
mienne :pozosrtajrą naji.stortniejsze warto•sc1 .mysl"":e jego 
utworów: !konstruk.tyWl!le widzenie waloru l~dzkich czuć i 
doświadczeń -oraz obr.ona sensu i 1celowosc1 ~nienia . 
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Projekt scenografii: F. Starowieyski 

„Punkt przecięcia", jedyna sztuka o miłości ludzkiej i cie
lesnej którą napisał autor „Zwiastowania", będzie grana 
tylko 'raz i to na ·cele dobroczynne. Kanonik Baudrillart, 
sp01Wiednik poety, odradził mu wystawianie .tego świeckiego 
dzieła, niebe2'lpiecznego dla umysłu •Chrześci:jańiskiego. Autor 

.zgodził się z tym. ,z tego więc powodu ·za•gram Y.se tylko 
jeden jedyny raz". 

(ze wspomnień aktorki Eve Fra,ncis, r. 1916) 

Zlo jest na świecie jak niewolnik, który czerpie kolo

wrotem ożywczą wodę. 

(Claudel - „Od!poczyneik dnia siód:mego") 
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Kierownicy admirnistracyjni scen: 

He 1 en a 1W i śn i ew s ka (Gdańsk) 
Hailina Zemło (Sopot) 

GDA-1993. 22.8.68, 3.000 - E-6, 



CBNA 2,50 Zł. 

" 


