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A chiHeis„. jest to <indywidualna interpretacja AchH
lesa Homerowego, a zarazem jego rewlizja: dlaczego 
Achmes wstrzymał się od walki z Trojanami, z Hek
torem? Bo przejrzał wreszcie, raz pierwszy poczuł, że, 
szczuto go, jak psa, - że pomordowani przez niego 
rniewinni - i że w tych czynach szlachetni - bezczyn
ni. Zrozumiawszy to, dojrzał też do pojęci::i szeptu fal: 
„Żywot twój niie na jednym zakończy się bycie, - bę

dziesz się błąkał duchem we gwliazd zawierusze, aż 

trud podejmiesz nowy, nowe zaczruiesz życie" ... Wobec 
takiego poznania Achilles nie walczyłby z Trojanamli, 
tym mniej z Hektorem, w którym uznał równego sobie 
ducha, gdyby nie tragiczny splot okoliicznośai, pcha
jący go do pomszczenia śmierci przyjadiela właśnie na 
Hektorze. Poniieważ taki charakter Achlillesa gotów już 
jest prawie od pierwszego wystąpienia, a sama przy
padkowa katastrofa nliewiieleby miejsca zajęła, Wyspiań
sk<i rozszerzył fabułę w ten sposób, że przedstawił, jak 
zmiana Achillesa wpłynęła na innych bohaterów, z wy
jątkliem Odysseusza. Ten jest ojcem i wykonawcą intry
gi, stanowiącej zrąb dramatu, a intryga ta jest następu
jąca: Odyss z pomocą Diomedesa ujmuje podstępniie 
króla Traków, Rezosa, nadciągającego na pomoc Tro
janom, .i zatrzymuje go w namiocie Agamemnona. Sam, 
przebrany za Rezosa, staje przed Prliamem, a gdy sły
szy, że król chaiałby uzyskać chwilowy rozejm, by do
konać obrzędowej kąpieli konia Pozejdonowego, oiiiaru
je się iść na zakładruika do Greków celem uzyskania 
i zagwarantowania owego rozejmu. Wysłanych na 
ów obrzęd Trojan Odysseusz podusił, poprzebierał 

swych towarzyszów z medyjska, a przeszedłszy pod
stępnie w posiadanlie palladium trojańskiego, wydał 

miasto w ręce Greków. 
Z książki Tadeusza Sinki 
„Antyk Wyspiańskiego" 

W pływ światopoglądu greckiego jest zdaje się prze
ważny. Wziął stąd poeta nie tylko formy pewne arty
styczne, lecz kilka pojęć zasadniczych o życiu, duszy, 
człowieku. WZliął kilka postaci, w których znalazł od
bicie przyniesionego we krwi na śwliat ideału - i do 
końca życia z nimi się nie rozstał. 

- „Cóż to za dziwne dzieło!" pisze w dwudziestym 
siódmym roku życia o Iliadzrle z zachwytem chłopię
cym. Bohaterem Homera nie przestaruie stlę zachwy-

cać do końca życia. Co porywa go najwięcej w starej 
Grecjli? To, co klasycyzm ma wspólnego z romantyz
mem: bohaterstwo, w'·ielkość, sława ... 
Można s!ię zgodzić z uczonym f.ilologiem, że w re

wizji tej (Iliady) pełno nliekonsekwenc)i i sprzeczności, 

mniej jednak, niż Slinko podaje, gdyż nie sprzenie
wierza się poeta zasadniczej swej myśli, wierze w 
zbawczość czynu: uśwlięca tylko ten czyn wznieslie
niem na wyżynę ulubionego bohatera swej mło

dości Hektora. Stąd przeduchowien\ie osób działa

jących, zarażenie Siię ich promieniowanliem duszy 
Achlllesa, rozpłynięcie się całośdi w uczuciu kulmlinu
jącym w wieszczbie wiecznego odrodzenia s•ię duszy 
bohaterskiej. W budowie swej o mało skupionej energi~i 
tragiizmu i rozlewności hlrycznej wprost elegijnej, 
AchiHeis jako całość wykończona, stoo odosobniona. 

z książki Wilhelma Feldmana 
„Współczesna literatura polska" (1864-1917) 

Achilles trwa w bezczynie. Znęca się nad Tersy
tesem, kiedy w nim wlidzJi sparodiowane, spłoszone od
bicie swoich wahań, marzy o walce, ale na innym 
froncie, o sojuszu szlachetnych przectiw podłości świa
ta. Bliższy mu rycersld Hektor nli.żeli dawni sojusz
nicy. Gotów wyciągnąć rękę, aby z nim zawrzeć zgo
dę. I dopiero gdy Hektor zabił mu ulubionego Pa
trokla, znów porywa Achilla nlieludzki gniew; li on 
z kolei zabija Hektora - w nierównej walce, niery
cersko, włócznlią przeciw krótkiemu m~eczowti. I po
tem, zmierżony wszystklim, zmierżony sobą, zabiwszy 
Hektora, którego uwielbiał, Widząc, że zemsta nie 
wróci mu ukochanego Patrokla, patrząc na płonące 
Ilion, czuje już tylko jedną tęsknotę - umrzeć. Nie 
ma już na ziem\i an!i dla kogo walczyć ani z kim wal
czyć. Kończy samobójstwem ... 

Jak pojmować Achillesa? Czy brać dosłownd.e 

wzgardliwe słowa Odysa patrzącego nań jak na nie
dowarzonego młokosa, który, miast roi:)ić to, do czego 
jedynrie jest stworzony, to jest bić slię, chce - myś

leć? ... Nlie sądzę, aby Wyspiańs~ czynił piastunem 
całej swojej myśli Odysa, którym gardzi wyraźnie. 

Ale to pewne, że Achiilles to człowiek pęknli.ęty we
wnętrznie; na tle tej srogiej epoki, w której istnieć 
mogą tylko ludz:ie z jednej sztuki, to nowoczesny 



Hamlet, człowiek, w którym zbudziło się sum~enie, 

a który n'ie ma w sobie niezłomnej wiary Hektora. 
Hektor „zbud:zill: w nim duszę", ale na jego zgubę . 

Bo ·i wojna jaką Hektor prowadzi jest szlachetna, 
obronna, gdy wojna Atrydów jest niespraw:i.edliwa, 
łupieżcza, a on, Achilles, w tej wojnie był szczutym 
niewolnikiem. 

Z recenzji Tadeusza Boya Żeleńskiego 

13. XI. 1925 r. 

N a AchiHeis w:i.dać najlepiej, że udramatyzowanie 
jakiejś fabuły równoznaczne było dla Wyspiańs~ego 
nie tylko z ustaleniem wewnętrznego związku mię
dzy faktami, ludźmi, ale też , i to w pierwszym rzę

dz.i.e - ze skontrastowaniem postaci moralnych bo
haterów. To charakterystyczne: aby ujrzeć zwiiązek 

między tym, co miał' dane jako matertiał do akcji.i dra
matycznej, musiał sobie wyobrazić profille moralne 
dramatis personae. Nie całą psychologię, a właśnie 

profil ; musiał widz.i.eć postać zwróconą twarzą ku 
przeznaczeniu, ku swemu przeznaczeniu, - w ten lub 
inny sposób. Musiiała to być pewna postawa nie zaś 
po prostu taka lub inna dusza. Każda postać męska 

w AchiHeidzie jest właśdiw:i.e tylko takim profilem ... 

Z książki Stefana Kołaczkowskiego 
„Stanisław Wyspiański" 

Przerwa po drugim akcie 
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ACHILLEIS 
STANISŁAWA 

WYSPIAŃSKIEGO 

Ow Achill, siedzący na radzie greckrich wodzów 
w szerok•im pasie krakowsldm i z jasną twarzą sło
wiańską, taki, jakiego znamy z ilustracji Wyspiań
skiego do Iijady, mówi najlep·iej, czym był Homer dla 
poety AchiUeidy. Wyspiański odczuwał Homera i dzie
je jego bohaterów nie jak zabytek, o ustalonej war
tości archeologicznej, ale tak jak odczuwal'i le~endę 
dawni tragdcy greccy: jako mit, którego kształt · prze
suwa się niezmienny przez wieki, treś ć jednak we
wnętrzna przeistaczać się musi zależnie od tego, czyje 
oczy spoczęły na bohaterach dawnej trojańskiiej po
trzeby. Koleje wojny trojańskiej były więc dla Wy
spiańskiego czymś wiecznie żvwym, wieczniie zmie
ndającym swój sens, co rozwija się [ przemienia razem 
z przemianami, jakie przechodzi człowiek ; dlatego 
wojna trojańska była dlań przede wszystkńm „współ
czesnością" o tyle tylko miała prawo obywatelstwa 
w wyobraźni poety, o rile on swą współczesność, sie
biE- samego 'i dz·ieje swego świata odnajdywał w tych 
kształtach , stworzonych przez dawno umarłe życie . 
A „odnajdywać" - to znaczy . ,wypełniać sobą" . To 
uprawniało go do ubierania homerowych herosów 
w krakowsk·ie pasy; dla tej też przyczyn y tragiczne 
zmaganie dwóch ludów rozgrywało się dla Wyspiań
skiego u stóp „świętego grobu", Wawelu - Troi, gdziic 
raz jeszcze zginąć musiał Hektor ·i raz jeszcze zwy
ciężyć m[ał Achilles, ów Achill, z ciałem danym mu 
przez Homera, ale z duszą, w której zawarły sic: 
wszystkie bóle samego Wyspiańskiego , który sam 
patrzał przecież na śmiertelne zmagania dwóch ludz
kich gromad: bron:i.ącej się polskiej Troi i najeźdczych 
zagonów przybyłych z obczyzny „rycerzy-sępów". Tak 
w zwierciadle Iijady ukazywał Wyspiański współczes
ność polską.a przede wszystkim najwyższy wyraz tej 
współczesności , siebie samego, który w sercu swym 
przeżywał gniew Achilla, bi}ącego w bramy „świętego 
grobu" ·i beznadziejne osamotnienie Hektora, bronią
cego t ych bram dlatego jedynie, że mu tak nakazy
\vała jego śmiertelna miłość. 

Potężne widzenie duchowych walk, toczonych do
koła wawelskiego grodu, - to treść AchiUeidy. Dla
tego miejscem, w którym się ten dramat odbywa, po
dobnie jak w trojańskim akcie AkropoLidy, są błonia 
nad Skamandrem, co „połyska wiślaną świetląc się 
falą" ,a gdy w pierwszej scenie AchiHeidy widzimy 
Achillesa skłóconego ze swym narodem i szukającego 
dlań nie kłamstwa umożEiwiającego życie, ale żywej 
i tragdcznej prawdy, to scenę tę już znamy; to Konrad 
z Wyzwolenia, czyniący wielki rachunek narodowego 
st!mienia na scenie krakowskiiego teatru, opuszczony 
przez wszystkich i ddący przeciw tym, za których 
walczy. Gdy w jednej z ostatnich scen patrzymy, jak 
Achilles wstępuje na rydwan śmierci, by porzucić zie
mię, i zawierza tylko tym ognfom duszy, które dają 
mu prawo, one jedynie, stanąć przed ob1iczem Boga, 
odnajdujemy w nim Mickiewicza z Legionu, odrzuca
jącgo doczesność Zliemslcich powodzeń, a w duchowym 
wzniesieniu ku Bogu upatrującego najwyższy spraw
dzian życia, któremu już ludzkich oczu i uszu nie 
potrzeba. Polskie mają pragnienie d smutki ci, co 
tu giną pod Troją, bo Achilleis - to tylko dalszy 
ciąg wielkńego dramatu narodowego, który snuła du
sza Wyspia1'iskiego, to w helleńską postać ubrany frag
ment walki o treść duchową ~ prawdę narodu, która 
wypełniła wszystkie dzieła twórcy Wyzwolenia. 

Polska z treści i z ducha jest Achilteis. Ale gdy 
dotychczas myślał Wyspiański o narodzie tak jak 
wódz myśli o swych wojskach, tu patrzy on na naród 
.iakby z jakiejś daleldej gw:iazdy, z odległości, pozwa
lającej m.u obejmować zarówno to, co żyje w sercach 
obrońców, jak i to, co dzieje się w piersiach naqast
ników. Wyspiański mógłby tu powiedziieć o sobie 
słowami Menelaosa, iż nie jest „mę-żem czynu", ale 
tym, który sądzi, patrząc z wysoka na walkę naro
dów, jak patrzy na nią ukryty gdzłeś w obłokach 
bezlitosny Bóg dziejów. Nie wyklucza to bynajmniej 
zrozumienia dla tragizmu walczących o swój los na 
ziemskim planie; istnieje i •istnieć musi straszliwa 
konieczność, która każe HektoroWli zabić Patrokla, 
a Achillesowi Hektora, bo takńe jest nieubłagane pra
wo ziemi, iż to, co ma przy życiu się ostać i zwycię
ży ć, musi „mieczem słynąć", musi lać krew własną 
i cudzą, gdyż „bojowaniem iest żywot człowieczy na 
ziemi". Może się wydawać Trojanom i ich wodzowi 
duchowemu, Parysowi, iż można S·ię spod tego prawa 
tragicznego wyłamać, że można zawrzeć tajny pakt 
z Bogiem dziejów i utrzymywać się na burzliwej po
wierzchni życia mocą jakiejś mistycznej lubieżności, 
która wegetacyjnym siłom istnienia, usposobionym 
w Afrodycńe, daje tajemną przewagę nad czysto ludz
kim, bohaterskim wysiłkiem Hektora czy Achlllesa. 



Ginące Ilion, które wierzyło tylko w lubieżną moc 
Afrodyty, wyłaniającej ze s.iebie życie i ·śmierć Parysa, 
którego wiara ta nie uratowała od szponów śmierci, 
zadają kłam temu mniemaniu, iż istnieje inne władz
two nad światem, nd.e, to, które funduje rozlana w wal
·c:e krew i straszny byłsk żelaza . Ale Bóg dziejów, 
który ze swego nadgwiezdnego tronu sądzi, jeśli są
dzi, inaczej patrzy na to, co się dz.ieje głęboko, pod 
jego stopami. Tragizm wysiłku człowieczego istnieje 
dlań jedynie jako wartość ludzkliej duszy, ale ludzie 
i ich zbiprowiska, społeczeństwa i państwa całe są 
mu tylko zjawami, które wyrzuca z łona swego nie
zmordowana w rodzeniu naropów Afrodds, aby prze
szedłszy koło swych ziemskich przeznaczeń, w śmier
ci, w powrocie do ślepego i „wiekopłynnego" żywiołu 
posejdonowego, znalazły kres swego •istnienia. Ta 
właśnie zaduma nad losami narodów, głębokie za
myślenie nad Sliłami, które mi1ionowym gromadom 
dają życie, by je potem zwa1ić w czarny grób, jest 
dnem AchiHeidy. Ta zaduma przemawia słowami 
Laokoona, który jedną zna tylko prawdę życia; śmierć, 
choć wie, że na gruzach Ilionu nowe rozpleni siię ży
cie, by kiedyś znów, gdy nadejdzie chwdla, zamrzeć 
u stóp Boga dziejów, jak teraz zamrzeć musi Troja. 
Ta zaduma mów.i. pożarem priamowego grodu i grozą 
Menelaosa, który wśród płomieni trawiących Ilion 
widz!i już na nowo nadchodzącą Afrodytę, gotową ro
diić nowe światy na nliezasypanych jeszcze grobach. 
W przerażeruiu patrzą Grecy w twarz Heleny - Afro
dis, dla której tu walczyli przez długie lata 'i umie
rali w bólach, w twarz tej, dla której nie istnieje 
śmierć ni miłość, a która jest samą chucią, samą na
miętnością niierozumną , żądną tylko wiczystego ro
dzenia w miejsce tych, których zagarnął w otchłań 
r"iebytu bezlitosny pan żywiołów, Posejdon. 

Dla tych mocy wiecznie darzących życiem i w!i.ecz
nie życie to odbierających nie istnieje ani miłość, an.i. 
tragi:zim, ani bohaterstwo i wys•iłek ludzki ; rodzą one 
tylko d uśmiercają. Czymże jest więc wobec nich to , 
co żyje i pali się w duszach obrońców Troi i jej 
wrogów? Z wyjątkiem Achillesa i Hektora nikt z nich 
nie potrafiłby wytrzymać lubieżnego spojrzenia Afro
dyty, w której życie i śmierć staje się jednym. Nie 
wytrzymuje jej wddoku Menelaos, mniemający , iż on, 
człowliek t ylko, może wobec życia stanąć na uboczu, 
jRko sądzący; moc Afrodyty musi go porazić. Nie 
potrafią wytrzymać tego i wyznawcy ciemnej siły ro
dzącej , Trojanie, gdyż w chwili swej śmlierci prze
konać się muszą , iż ni e kochankami Afrodyty byli, 
ale 1igraszką w jej rozpalonych żądzą dłoniach. Czym 
jest wobec niej Agamemnon, sądzący, że ustąpieniem 
prawdzie z drogi, zatajeniem jej i rządzeniem. wbrew 
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niej, potrafi przeciwdziałać temu, co jest losem? Czym 
jest Odys, który przypuszcza, ·iż nieoglądaniem się na 
nic i ważeniem na każdą zbrodnię, byle tylko wiodącą 
do celu, zdoła wyznaczyć bieg dziejom i unlicestwić 
śmierć - przynajmniej swoich? Wszyscy orni, Grecy 
i Trojanie, są bezs•ilni wobec pytania, czym są wobec 
.~mierci. W każdym z nich żyje głęboko ukryty Tersy
tes, mający niewzruszoną niczym pewność, iż zna 
tajemrnicę życia, która polega na bezopornym dosto
sowaniu się do każdej okoliczności, płynącym z prze
konania, iż nic nie znaczy dusza ludzka, a o wszyst
kiem rozstrzyga ów niby - czyn oddający na chwilę 
lejce śwliata w ręce mniej lub więcej świadomych 
„kochanków", w istocie jednak mlizernych sług Afro
dyty. 

Przed nakazem, który fale rzucają Achillesowi : 
„Przemóż śrnierć"1, wszyscy oni cofnąć się muszą, bo 
wiedzą, że choć zdolni są pochwycić ochłap życia, 
wobec śmierci są bezs-ilni ; zetrze dch ona niemiło
sierną dłonią, jak starła Iłion z ob1icza ziemi, a domy 
ich tak płonąć będą, jak teraz płonie dom Priama. 
W każdym z nich żyje w ukryciu to rozpaczliwe 
przekonanłie, które mężinie wypowiedz.ieć się waży 
tylko Laokoon, ·iż jedyną prawdą życia jest śmierć, 
przed którą n-ie s.ię ostać nie może. 

Jedynie Ach'illes i Hektor potrafią spojrzeć w twarz 
tym siłom, które są życiem i śmiercią zarazem. Achil
les poznał, dż królestwo nie jest z tego śwliata, 
w którym rozstrzygać mogą nakazy Agamemnona 
i podstępy Odyssa. Ci towarzysze jego mogą mieć 
powodzenie, ale nie znają prawdy życia, która tylko 
z mitycznych głębin duszy, niemniej głębokich od 
mocy Afrodyty, wynurzyć się może. Dlatego też Achil
les rozpoczął „ducha bojowanie" , i niczym są mu 
słowa i czyny rycerskie i rzezie narodów, gdy nad 
tym wszystk!i.m, jak ognisty pióropusz, nie chwieje 
się ta tęsknota, o której mówi wstępując na rydwan 
śmierci. Kto ducha tego w sobie nie obudzi, jak Ajas , 
ten będzie jedynie pachołkiem ciemnych, bez.imien
nych potęg, sługą Afrodyty z życiem śmierć niosącej. 
Ten tylko, kto, jak Hektor, zrozumiał, iż tragicznym 
jego czynem wypowiada się duch spragniony bos
kiej prawdy, a nie zapobiegliwy o dobro zńemskiie 
Tersytes, ten, dla kogo żyoie nie jest wyłącznie dzie
łem Afrodyty i kto o ziemię walcząc -'-'gwiazd sięga 
czołem" gdyż tylko to, co wobec czystości gwiazd i na
kazów bożych na nich wypisanych ostać · slię potraf.i, 
jest godne walki i skonu, - ten tylko z Achillesem 
mierzyć się może. Taki właśnie jest Hektor 1i trudno 
o straszliwszy tragizm nad ten, który Achilla i Hek
tora stawia naprzeciw siebie. żaden z nich n[e broni 
ojczystego śmietnika, dla którego obaj ::; lko gniew 



rnają i pogardę, ale jeden i drug.i walczy o ojczyznę 
swoją będącą dla każdego z nich kolebką nowego 
ducha, gdzie wstanie nowe pokolenie, nie w odysso
v,;ym czy tersytesowym powodzeniu znajdujące sens 
Źycia, ale w bijącym w nliebo „spłomien>ieniu ducha". 
Staje się zadość okrutnym prawom ziemi, i giną naj
szlachetniejsi zabijani przez najszlachetniejszych. Ale 
nie jest to dawna rzeż na polach trojańskich, gdzie, 
jak _powiada Achilles, szlachetnymi bylli. tylko -. bez
czynni. · To straszliwe, lecz ostatnia próba tragizmu, 
nieznana wszystkim Tersytesom, którzy z lekkim ser
cem wyrzekają się krwi i walki; przez nią przechodzi 
Achilles, aby dojrzeć ostatecznie, że gdy o ducha cho
dzi „krew nic nie może", że niczym są krwawe owoce 
bohaterskliego gniewu i jeno dusza płonąca, dusza 
tęskniąca do nieba uczynić może z c~łowi~ka pół
boga. Tę prawdę duszy płonącej , któreJ ogruem tym, 
bólem nieukojonym, przeznaczono „najbardziej sły
nąć", której ruie rozumiał jeszcze Ach\illes ~ gdy mu 
ją obwieściła Tetyda, zdobywa teraz, odchyliwszy tra
gizm niby ostatnlią zasłonę, za którą poprzez bramę 
śmierci ujrzał słoneczną twarz Boga. Ku Niemu wy
latuje jego dusza i w zespoleniu z NJm upatruje on 
najwyższy czyn i jedyny cel człowlieka. Dlatego ra
dośnie wstąpić może na śm!iertelny wóz, gdyż śmierć 
jest mu tylko narzędz..iem , ścieżką wiodącą na gwiaz
dy ; spełnił nakaz fal , przemógł śmierć w mistycznym 
wzniesieniu ku Bogu, \i oto jak gołębica odlatuje w za
światy, w śmierci znajdując najwyższe potwierdzenie 
tych tęsknot, które przyniosły go pod Troję z„konie 
rodzącej "Ftyii.. 

Tym zamyka s.ię tragedia Achillesa, zaczęta na spo
łecznym planie ludzkiego istnienia, ale zakończona 
tam gdzJie „granicą z sobą Stwórca i natura". I to 
jest' jedną z najwyższych wartości AchiHeidy, iż wska
zano w niej drogę wiodącą daleko poza wąsk!ie spo
łeczne i społecznikowskie horyzonty, że w religjnej 
trefoi człowieka znaleziono punkt środkowy, roztrzy
gający o wartości wszystkieeo, co jest człow.i_ecze. 
W tym kryje sdę prawdziwa, istotna rewolucyJność 
Achilleidy, rewolucyjność, która zaważy kiedyś na po
koleniach a dziś niedostrzeżona i pominięta, czeka 
na tych, 'którzy ją po latach, może po d:z,ies~ątkach 
lat odkryją. 

I• 

~NSCENIZACJE 
ACHILLEIS 
ZBIGNIEW OSIŃSKI 

Wyspiański po ukończeniu Achilleis w 1903 roku 
n.ie złożył tego utworu w teatrze. Nie ma też żad
nych danych, które mogłyby wskazywać na to„ że po 
ukazaniu się Achilleis w druku Józef Kotarbiński, 
dyrektor teatru krakowskiego, czy Tadeusz Pawli
kowski, dyrektor teatru lwowskiego, w ogóle rozpa
trywali możliwość wystawienia „scen dramatycznych". 
Interesujący szczegół podał natomiast Maciej Szuk·ie
w.icz w recenzji z krakowskiego przedstawienia Achil
leis w roku 1928, mówiąc, że Wyspiańskli : „W rozmo
wie z dyr. Adamem Chmielem, z którym większość 
swych sztuk omawiał i w wielu sprawach się radził, 
widział swą Achilleis tylko na scenie obrotowej. Mó
w.n o tym z wielk•im ożywieniem; mimo urywkowośdi 
.A chilleidy ' miał to uczucie, że scena scenę luzując 
złoży się w jednolitą całość. Ale wtedy nie było jesz
cze w Polsce scen obrotowych. Dlatego poprzestał na 
edycji książkov,rej" (Głos Narodu 1928, nr 328). Słowa 
te drukowano jeszcze z·a życia Chmiela, a więc zdają 
się one być tym bardziej wiarygodne 1• . 

Prapremiera' Achillęis odbyła się dopiero 13 listo
pada 1925 roku, w dwadzieśdia dwa lata od chwili 
ukazania się utworu Wyspiańskiego, w _Tęatrze im. 
Wojciecha Bogusławskiego w Warszawie. K\ierown:ic
two artystyczne tego teatru sprawowali wówczas: 
Aleksander Zelwerowiicz, Leon Schiller i W:ilam Ho
rzyca. Afisz wymienia twórców przedstawienia: 
Achilleis sceńy dramatyczne Stanisława Wyspiali

;kiego. Inscenizacja Leona Schlillera. Kompozycja 
przestrzeni scenicznej Andrzeja i Zbigndewa Pronasz
ków. Muzyka Lucjana Marczewskoiego. Tańce w scę
nie X-tej w wykonaniu zespołu Tacjanny Wysoc~iej'.'· 
Schiller miał już za sobą dośw.iadczenia z Opowieścią 
zimową Szekspira (23 X 1924) i - przede wpzyst
kim - Kniaziem Patiomkinem Taadeusza Micińskiego 
(fi III 1925); premiera Achilleis poprzedziła natomiast 
dwie jego późniejsze głośne inscentizacje w Teatrze 
im. W. Bogusławskigeo: Różę Żeromskiego (5 III 1926) 
i Nie Boską Komedię KrasińskJego (ll VI 1926). Był 
to okres konsekwentnyGh poszukiwań o"dpow:iedndej 
formy teartalnej dla inscenizacjJ polskiego dramatu 
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ACHILLEIS. Inscenizacja: Leon Schiller. Kompozycja prze
strzeni scenicznej i postaci Andrzej I Zbigniew Pronaszkowie; 
WARSZAWA TEATR IM. BOGUSŁAWSKIEGO 13. XI. 1925 r . 

romantycznego. Kształtowanie własnego stylu ujmo
wanego w kategoI'iach „Polskiego Teatru Monumen
talnego", wyprowadzonego z idei Mickiewicza i Wy
spiańskiego, spowodowało niperzypadkowe przecież 
zainteresowanie Schillera dla Achilleis. W programie, 
rozdawanym przy wejściu na widownię, czytamy 
m. in. taką wypowiedź kierownictwa teatru : „Wyspiań
ski podjął się budzić poczucie wielkości w narodzie. 
Nawdązał więc w literaturze do tego, co było ostat
nim wyrazem tej wielkości, a więc do poezji roman
tycznej Mickiewicza, Słowac~iego, Kras<ińskiego !i Nor
wida („ .). Wielkość, która żyła w poecie, kształtowa
ła jego sztukę; wielkość tę odnajdujemy w ogromnych 
w~zjach jego dramatu, w postaciach tworzonych na 
miarę olbrzympw, w języku brzmdącym jak uderze
nia mieczów o tarcze, w odwadze myśli li samodz.iel
ności ideowej („.). Wsż'ystko to złożyło s<ię na monu
mentalny teatr, w którym Achilleis ważne zajmuje 
miejsce" 2• (Styl tej wypowiedzi zdaje się wskazywać 
na jej autora, którym - najprawdopodobniej - był 
Wilam Horzyca) . Schiller pojmował Achilleis jako 
kompozycję plastyczno-muzyczną złożoną z obrazów 
i dźw.ięków, bardzo bI.iską sugestiom Narodzin tra
gedii z ducha muzyki Nietzschego, i w tym duchu prze
łożył „sceny dramatyczne" Wyspiańskiego na język 
teatru. Schillerowskie założenia inscendzacyjne wspar
te zostały przy tym studium Horzycy opublikowanym 
w Wiadomościach Literackich I przedrukowanym po
tem - w zmienionej i rozbudowanej wersj.i - w jego 
ks<iążce Dzieje Ęonrada (1930 r.). Mówi S·ię zresztą 
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o W1ilamie Horzycy jak o „współinscenizatorze" tego 
przedstawienia. 

Problem rozpoczął się jednak od tekstu, od uświia
domienia sobie konieczności jego adaptacji. W cyto
wanym już programie znajdziemy taktie wyjaśnienie 
układu scen przyjętego w tej inscenizacji: „Wykona
nie wszystkiich scen w porządku oznaczonym przez 
autora natrafić musi w teatrze o typie panoramowym 
na ogromne trudności, dlatego sceny Achiiieidy po
dzielono w obecnej 1inscenizacj1i na cztery części i zam
knięto je w 22 odsłonach, nie opuszczając jednak ani 
jednej. Z przyczyn natury technicznej niektóre sceny 
uporządkowano odmiennie niż u Wyspiańskiego" 3. 

Część pierwsza obejmowała sceny I-VII (scena II 
z Rezosem i PentezHeą przesunięta została między 
VI a VII, w której występuje Rezos); część druga 
obejmowała sceny VIII-XIII (scena XI, w świątyni 
trojańskiej, znalazła się na końcu tej części); część 
trzecia - sceny XIV-XXII; część czwarta - XXIII
-XXVI. Nie pomiijając żadnej sceny, dokonano jed
nak skrótów tekstu. Przedstawienie trwało - wli
czając przerwy - b1isko cztery godziny („początek 
o godz. a.oo, koniec 11.40 wieczorem") . 

Schillerowi udało się stworzyć monumentalne wi
zyjne przedstawienie na „planie tekstu" Wyspiań
skiego. Wizja inscenizatora odpowiadała i zarazem 
stanowiła przeciwstawien.ie (,,kontrapunkt") wobec wi
zji wpisanej w tekst Achilteis. Jeden z najwybitniej
szych krytyków teatralnych dwudziestolecia między
wojennego, Wiktor Brumer, odpowiadając na zarzuty 
staWliane wówczas Schillerowi o nieprzestrzegaruie za
sady w.ierności wobec tekstu, określił tę metodę w taki 
sposób: „Nigdy jednak Schiller nie pasożytował na 
ciele utworu, jak to czyrui wielu „pomysłowych" reży
serów, którzy wypychają się w teatrze na plan pierw
szy, korzystając z dzieła jedynie jako z materiału dla 
zadań reżyserslcich pomocn•iczego. Wystawiając Achil
leis zdawał sobie Schiller niewątp1iwie sprawę z te
go, że sceny Wyspiańskiego muszą miieć - poza •ideą 
utworu - łącznik czysto sceniczny, działający bezpo
średnio na widownię. Zwrócił więc baczną uwagę na 
rytm wiersza Wyspfai1skiego i plastyczne możliwości 
każdej sceny. Rytm ten przelewał się z jednej sceny 
w następną •i on to był naczelną spójnią cąłego przed
stawienia. Można mieć pewne zastrzeżenie co do 
wypowiadania wiersza przez niektórych artystów, ale 
przyznać trzeba, że po raz pierwszy poezja Wyspiań
skiego była traktowana tak jak stworzył ją poeta ·
to znaczy, że wyrosła z ducha muzyki" 4. 

Wszelki ruch na scen.ie został w Achilleis - podob
nie jak w wcześniejszej Opowieści zimowej - oparty 
o muzykę, więcej nawet : ruch był organizowan:ir na 



zasadzie muzycznej. W scenie z falami ruch i słowo 
„sprzęgły się - jak zapewnia krytyk - w niezwykłą 
całość o mistycznym wprost pięknie", a w całym 
przedstawienliu widziano swoisty „kalejdoskop ruchu, 
barw ·i kształtów". Współtwórczy udział braci Pro
naszków jest w tym wszystkim niewątpliwy. Na tle 
syntetycznych dekoracji przez nich skomponowanych 
grupy rycerskJe formowały się w rytm słów, a pla
styczny efekt prześcigał wszystko, co scena polska do 
tego czasu oglądała. W okresie premiery Achitieis 
Pronaszkowie opublikowali - prekursorskie w pol
skim teatrze - uwagi o dekoracji scenicznej: „Jak 
obraz sam dla siebie - musi przedstawiać dramat 
uczucia - czytamy, tak obraz sceniczny - dekoracja 
sceruiczna - musi stwierdzać sobą uczucie dramatu. 
Chcąc ten cel osiągnąć, należy dekoracje stwarzać 
w takich tonach i liniach, które by dane uczucie wy
rażały. Operując tymi środkami nie można bawić się 
ani w szczegóły rozrywające ogólne wrażenie, ani 
w tzw. prawdziwość. Obojętną więc to będzie rzeczą, 
czy np. kolumny na scenie. są z prawdziwego mar
muru, czy też nie; gdyż mogą to w ogóle nie być 
kolumny, a tylko napomknienia, sugestie kolumn, ja
kieś olbrzymie prostopadłe światła i oienie. Winno 
sie stwarzać s y m bo 1 e sceniczne - czyli: przenoś
nie; sceny, które pojęte jako syntezy form dekora
cyjnych (za pomocą światła, barw, linii) - dałyby 
jak najdoskonalszą atmosferę dla celebrowanego (nie 
zaś deklamowanego) słowa. W.ięc też zagadnieniem 
prawdy w teatrze jest, czy dana linia i kolor wyra
żają uczucia, które miały wyrażać, czy też zadania 
tego nie spełniają" 5• Widać z tego wyrażnie, że: po 
pierwsze - Pronaszkowie reprezentowali analogiczne 
stanowisko wobec sztuki teatru jak Leon Schiller; 
po drugie - wiązanie ich prac z kubizmem opiera 
si<::: chyba na nieporozumieniu, ponieważ „stwarzanie 
sybmoli" scenicznych obce jest - z natury rzeczy -
kubizmowi. Praktyczną tego konsekwencją było, że 
nie poszli oni niewolniczo za sugestiami Wyspiań
skiego utrwalonymi w jego rysunkach do Hiady, lecz 
koncepcję architektury scenicznej i kostiumów dosto
sowali do ogólnego charakteru kompozycji Widowis
ka, stwarzając - w ten sposób - poprzez symbole 
plastyczne „rzeczywistość mityczną". Było to najzu
pełniej zbieżne z kierunkiem całego przedstawieni 1, 
w którym „zaznaczyła się zupełnie wyraźnie tenden
ja do fantazjowa111ia na temat mistycznego bohater
stwa achillesowego dla wyzwolenia marzeń subtelnego 
artysty, dążącego bezustannie wzwyż w nieosiągalne 
re:giony władztwa ducha" 6 • 

Inscenizacja dążyła do wydobycia - i podkreśle
nia - uniwersalnej , ogólnoludzkiej , mitycznej praw-

ACHILLEIS w inscenizacji Leona Schillera. 

dy A.chiLleis. W tym też kierunku interpretował dra
mat Wilam Horzyca: „To jest jedną z najwyższych 
wartości Achi!leidy, iż wskazano w nriej dr9gę wio
dącą daleko poza wąskie społeczne ~ społecznikowskie 
poglądy, iż w r e l i g i j n e j t r e ś c i c z i o w i e k a 
z n ale z i o n o punkt śr od ko wy, rozstrzygający 
o wartości wszystkiego, co jest człowieczem" 7• Z dru
giej strony nie można zapominać, że Teatr im. W. Bo
gusławskiego zaczął grać Achilleis wówczas, kiedy 
cała Polska stała s1ię terenem gwałtownej rozgrywki 
politycznej. Spór wodzów o greckich nazwiskach zda
wał l!lię wówczas odnosić wprost do polskJej sytuacji; 
Haller, Piłsudski, Sikorski zależnie od stanowisk wy
borców obsadzani byli w różnych rolach: Achillesa, 
Hektora, Odysa, Tersytesa. (Pisze o tych sprawach 
dokładniej Józef Szczublewski w książce Artyści 
i urzędnicy czyli szale1istwo L eona Schillera). 

Aktorzy byli tu raczej wykonawcami zadań Schil
lera 1i Pronaszków w ramach monumentalne~o przed
stawienia. Toteż - jak zapewniają recenzenci -
z licznego zespołu , tylko Tersytes (Aleksander Zelwe
rowicz) był tym, który potrafił znaleźć się wevJnątrz 
pomysłów inscenizatora. Sam Schiller nap.isał potem, 
że: „Pomimo czarnej roboty admi111istracyjno-dyrek
torskiej, którą Zelwerowicz wzJął na ~.iebie, udaje 
mu się stworzyć kapitalną figurę Tersytesa w Achil
lcis ( ... )" 8 . Aktorzy zostali tutaj zakomponowani na 
zasadzie plastyczno-muzycznej, stanowili element in
scenizaji. Tekst był przez nich celebrowany, upodab
ni a ł się do .inkantacji: prawie nuciła wiersz Andro
macha w kołysance, dialog PenteZJilei i Rezosa przecho
d:dł w dwuśpiew, nawet szum fal wyrażano słowem 
dopełnionym muzyką; natomiast podstępny i chytry 
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Odys i krzykacz Tersytes przerabiający w demago
giczny frazes idee Achillesa mówili prozą. 

Achineis w Teatrze im. W. Bogusławskiego został -
z nieHcznymi wyjątkami, do których należał m. in. 
Zygmunt Wasilewski sa - entuzjastycznie przyjęta 
przez krytykę, która natychmiast dostrzegła w tym 
przedstawieniu jedną z najbardziej odważnych i twór
czych manifestacji nowoczesnego teatrn polskiego. 

· Podkreślano, że jest .to doświadczenie o istotnym zna
czeniu dla całokształtu polskiej kultury. Zycie Teatru, 
podstawowe wówczas pismo teatralne, opublikowało 
trzy fachowe artykuły na temat tej inscenizacji: Wik
tor Brumer pisał o całości przedstawienia, Wacław 
Husarski starał się odnaleźć miejsce .scenografia Pro
naszków w kontekśc-ie ówczesnych poszukiwań w pla'
styce, Paula Lamowa pisała - na przykładzie AchiL
lei:; - o funkcji muzyki we współczesnym teatrze 9. 

Wnikliwą ana1izę Schillerowskiej inscenizacji AchH
leis pióra Władysława Zawistowskiego opublikował 
miesięcznik Droga (1927 r.) w artykule o Teatrze im. 
Wojciecha Bog4sławsk•iego, który ukazał się - po
dobno - dzięki Horzycy. Analizę tą przytoczymy tu
taj prawie w całości, bó warto: 

AchiUeis - pisze Zawistowski - było pierwszym 
utworem Wyspiańskiego, jaki pojawił się na scenie 
Teatru im. Bogusławskliego i jaki Schiller w ogóle 
w ciągu swej działalności inscenizacyjnej wystawił. 
Ponadto premiera Achilleis była prapremierą, to zna
czy, że utwór ten ani za żyoia autora, ani nigdy po
tem nie był grany. Było w tym może trochę przy
padku, ale było też i przekonanie, że inscernizacja ta 
należy do spraw niezwykle trudnych i że sam utwór 
wymaga większego ze s lrony widowni przygotowania, 
niż jak.ikolwiek inny utwór Wyspiańskiego. Trudności 
więc, związane z wprowadzeniem Achilleis były dwo
jakie: dotykały dziedziny formalno-artystycznej, oraz; 
dziedziny literacko-koncepcyjnej. Należało nie tylko 
wydobyć treść utworu poprzez wartości teatralne, ale 
ponadto należało utwór myślowo przygotować, nale
żało go teatralnie zinterpretować. Jeśli inscenizacja 
Kniazia Patiomkina ogarniała już całokształt zagad
nień teatralnych przy realizowaniu wielkiej polskiej 
dramaturgii , to inscenizacja Achilleis podejmowała 
ten całokształt o wiele szerzej, w o wiele głębszej 
mierze. 

Schiller podejmuje wJ.ęc tę pracę do pomocy wzy
wając bardziej z nim od Drabika zżytych Andrzeja 
i Zbigniewa Pronaszków, jako kompozytorów pla
stycznych, tekst zaś opracowuje i interpretuje zespól 
z Horzycą. To opracowanie i zinterpretowanie tek
stu, będące poniekąd integralną w tym wypadku częś
cią inscenizacji, możemy poznać nie _tylko z praktycz;-
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nego na scenie zastosowania, ale .i od strony teoretycz
nej, skoro Horzyca dał mu wyraz w przedpremiero
wym artykule, wydrukowanym w warszawskich Wia
domościach Literackich. 
Wyjaśniwszy znaną czytelnikom Wyspiańskiego 

sprawę stosunku autora _4chiUeidy do tematów staro-
7ytnych jako żywe odczuwanfo mitu, „którego kształt 
przesuwa się niezmienny przez wjeki", gdy „treść 
przeistaczać się musi zależnie od tego, czyje oczy 
spoczęły na bohaterach ... ", konstatuje Horzyca, że 
Achilleis - to tylko dalszy ciąg wielkiego dramatu 
narodowego, który snuła dusza Wyspiańsk•iego, to 
w helleńską postać ubrany fragment tej samej walki 
o treść duchową i prawdę narodu, która wypełniała 
wszystkie dzieła twórcy Wyzwolenia. Nie rozwodzi 
się więc zbytnio nad wawelskością Troi i polskości '! 
Achillesa i jego towarzyszy, ale wyznaczywszy Achil
leidzie miejsce etapu w rozwo ju polskiego dramat u 
narodowego, dla którego życie polskie jest jedyn'1 
w gruncie rzeczy rzeczyw.istością, przechodzi d0 
spraw, które wyznaczają Achilleidzie jej indywidual
ność wyjątkową, przez to tłumaczy wybór dramatu 
i wyznacza punkt wyjścia dla inscenizacji. ( ... ) Podje
mując więc, po Kniaziu Patiomkinie, ~lchil!eidę. 
kierownicy Teatru im. Bogusławskiego pozostawali 
wierni swej zasadzie opracowania scenicznego przede 
wszystkim tych utworów, które odnosząc się do pol
skiej rzeczywistości duchowej szczególnej wagi na
brały w Polsce niepodległej, poza tym tych, które 
były owocem pracy ducha polskiego dla sprawy Czło
wieczeństwa i nie ograniczały się do wyłączności na
rodowej. AchiUeis inscenizowane więc będzie i in
terpretowane jako mit, którego wykładnia dotyczyć 
będzie najJstotniejszych prawd ducha. Podkładem mi
tu, udramatyzowanego przez Wyspiańskiego w Achi!
teidzie jest, według Horzycy, przeciwstawienie ludz
kiego, bohaterskiego wysiłku „wegetacyjnym Sliłom 
istruenia, uosobionym w Afrodycie ... ". W ten sposób 
dramat nabiera struktury wyrazistej: s•iłą nadrzędną 
jest postać bogini Afrodis, ludzie, działający w tym 
dramacie, Grecy i Trojanie, znajdują się w Órbicie 
jej oddziaływnia, są sługami życia, które jest śmjer
cią. Z;interpretowanie Afrodyty jako uosobienia sil 
wegetacyjnych, a więc wyłaniających życie i śmierć 
niejako mechanicznie, wyjaśnia charakter ujęcia więk
szości bohaterów dramatu dostatecznie. Z tego ogól
nego tła wyodrębnia Horzyca dwie postacie, AcMllesa 
i Hektora, jako tych, „którzy potra:filą spojrzeć w twarz 
tym siłom, które są życiem i śmiercią zarazem. Oni 
dwaj są świadomymi czynrukami ludzkiego walczeniia 
z przeznaczeniem, oni to w zespoleniu z Bogiem, w 
wyrwaniu się ponad doczesność, upatrują „najwyż-



sz~· czyn •i Jedyny cel człowieka" . Najsilniejszym mo
mentem duchowego napięcia AchiUeid11 jest właśnie 
starcie tych dwu bohaterów, starcie będące ośrodkiem 
akcj.i dramatu: „Żaden z nich nie broni ojczyste~o 
śmietnika, dla którego obaj tylko gniew mają i po
gardę, ale jeden i drugi walczą o ojczyznę swoją, 
będącą dla każdego z nich kolebką nowego ducha, 
gcizie wstanie nowe pokolenie, nie w odyssowem czy 
tersytowem powodzeniu znajdujące sens życia, ale 
w bijącem w niebo „spłomienieniu ducha". 

Tak to, przeniósłszy całkow.icie dramat o temacie 
homeryck•im na grunt polskiej rzeczywistości, kierow
nicy Teatru im. Bogusławsktiego starali się zinter
pretować mit kategoriami „wartości duchowych. ( ... ) 

Idea teatralna w najszerszym zrozumieniu tego sło
wa rysowała się tak pięknie, tak bodaj po raz pierw
szy w Polsce głęboko i poważnie, tak zgodnie z za
patrywaniami dwu wielkich ideologów teatru pol
skiego - Mickiewciza i Wyspiańskiego - że mo~ła 
porwać kierowników Teatru .im. Bogusławskiego 
i przesłonić ich wzrok na wszystkie, piętrzące s•ię, 
trudności. ( ... ) 
Kompozycję tekstu Achi!leidy ujęli insce_nizatorzy 

w 26 scen, przy czym wiekszość z nieb nie użycza 
swego środowiska innym. Stąd struktura „przestrzeni 
scenicznej", dokonana przez Andrzeja i Zbigilliewa 
Pronaszków, musiała jako główną zasadę techniczną 
przyjąć prostotę i neskomplikowanie samego monta
żu . Tendencje inscenizacji ponadto wykluczały obr a
nie większej ilości motywów. ( ... ) 

Szerokie płótna, którym.i Pronaszkowie wyriełnili 
poszczególne sceny AchiHeidy, poddawały swą barwą 
zasadnicze motywy nastrojowe i nie pretendowały do 
stwarzania kompozycji architektonicznej. W nielicz
nych tylko scenach, jak na murnch Troi, znajdowały 
sic; na scenie syntetycznie ujęte przedmioty, to znaczy 
konkretne wyobrażen·ia rzeczywistości; nawet w tych 
obrazach, jak w scenie wtargnięcia zwycięskich Gre
ków do domostwa Priama, gdzie dramat lokalizuj e 
swą akcję bardzo wyrażnie, tylko geometrycznie kła
dzionymi plamami wyznaczone były przedm:ioty kon
kretne (jak np. drzwi), natomiast same płaszczyzny 
i bryły bądż stwarzały konstrukcję przestrzenną, ś c.i
śle dostosowaną do potrzeb reżyserii , bądż były ekra
nami dla efektów św.ietlnych , które w •inscenizacji 
ortgrywaly dość dużą rolę . światło również potrak
towane było swoiście: nie stanov.'liło ono pewnej dzie
dziny oderwanej, ale było podporządkowane reży
serii, to znaczy, że pomysły reżysersk•ie posiłkowały 
się barwą i ·intensywnością oświetlenia dla wydobycia 
lub wyeliminowania poszczególnych elementów eks
presji. Punkt ciężkości czynnika dekoracyjnego prze-

niesiony był zresztą na kompozycję postaci: tu reży
seria najsilniej zlewała się z czynn"ikiem plastycznym, 
kostium i charakteryzacja określały w sposób zmysło
wy funkcjonalną wartość każdej postaci, bądź też 
przychodziły reżyserowi z pomocą w komponowaniu 
zespołów i mas. 

Z punktu widzenia reżyserskiego AchiHeis przed
stawia materiał podobny, dla dramatu polskiego rnie
zmiernie charakterystyczny, jak Kniaź P.:itiomkin. 
Jest to technkia dramatyczna nakładania poszczegól
nych obrazów jednego na drugi w ten sposób, że pro
gresja dramatyczna widoczna jest dopiero w ciągłości, 
gdy większość poszczególnych całostek posiiada cha
rakter raczej statyczny. Schiller montował każdą sce
nę metodą syntetyczną, podkre~lając silrnie jej funk
cję podstawową przez szczególnie zmysłowe jej ujęcie, 
to znaczy, że zasadniczy dla rozwoju ·ideologii motyw 
danej sceny wyrażał poprzez czynnik.i teatralne z du
żym nakładem środków przetwórczych. W kilku 
zwlaszcza scenach praca ta wymagała pomysłowości 
reżyserskiej. W1ięc słynna scena Achillesa z falami 
rozegrana została w ten sposób, że każdą falę repre
zentowała postać kobieca w powłóczystej szacie błę
kitnej; poruszały się one płynnie, tanecznie, z miękką 
rytmizacją, jakby snując w nastrojowym świetle, a po
tem, gdy wynoszą ciało Pentezilei, „kupią się razem, 
otaczają Achillesa na pierwszym planie sceny, a więc 
\vychodzą z planu dalszego, niższego od poprzedniego 
pozi.iomem, niby woda występująca z brzegów. W ten 
sposób Schiller w tej arcytrudnej scenie uzyskał efekt 
symfonii, na którą składały się czynniki muzyczne, ma
J:i, rsko-świetlne i muzyczno-zespołowe. Natomiast po
święcony został nastrój samotniczy Achillesa, jego cen
tryczność w tej scenie. Rozwiązanie sceny z falami 
podobne jest w zarys.ie do rozwiązania sceny Konrada 
z maskamli w Wyzwoleniu: i tu i tam odbywa się 
steniczny monolog, który przez poetę został ujęty 
jako rozbity na poszczególne człony wypowiedzeń 
bezosobowych postaci dialog. Rozwiązując tę cie
kawą formę dramatyczną na scenie, Schiller poświę
cH charakter monologiczny sceny na rzcez spotęgo
wanej widowiskowości. 
Drugą sceną, nastręczającą szczególnie trudności, 

jest scena 25-ta, w której dokonywa się zajęcia Troi 
przez Greków i rzeź pokonanych . Wyspiański zazna
czył tę realistyczną w założeniu sc ~nę z ogromnym 
\vyczucJem arealistycznej symboliki teatralnej. Ten
dencję tę wyzyskał Schiller w całej pełni, ujmując 
samo zdarzenie li tylko jako pewną parabolę 
śr-.ierających s•ię tu s:ił duchowych. Trojanie ujęci zo
stali jako siła bierna, niezdolna do życia, wejście Gre
ków potraktowane zostało w kategoriach pełnej ryt-

7 



ACHILLEIS w inscenizacji Leona Schillera. 

mizacji i schematyzacji poruszeń masowych. Widz 
miał wrażen1e; jak gdyby w bezwładne ciało Trojan 
wdarła się nieuchronna siła Greków, którzy w ffoale 
tej sceny tworzyLi razem z Trojanami coś w rodzaju 
żywego obrazu, plastycznie wymodelowanego zdarze
nia zespołowego, którego umowny statyzm posiadał 
o wtele wyraźniejsze ramy kompozycj·i artystyczne.i, 
niż zazwyczaj używany w takich wypadkach przez 
reżyser.ię kinetyzm, łączący w sobie mn.iej lub więcej 
zorganizowany chaos wrażeń wzrokowych i słucho

wych . Podobne zresztą metody zastosował Schiller 
w scenie ostatniej Nad Skejską bramą, kiedy to przez 
otwarte bramy wdziierają się główne siły Greków 
w rytmicznym pochodzie, sama zaś walka orężna 
ograniczona zostaje do kilku syntetycznych figur pla
stycznych w finale, ujętym w kształt żywego obrazu. 

Sch1ller poszukując drobiazgowo form zrealizowa
nia na scenJe całej zawartości Achileidy, bynajmniej 
nie wyszukiwał sobie trudności i nie starał sie o tea
tralną nadbudowę dramatu: tak więc w scenie ·śmierci 
Achillesa, zgodrne z wskazówkamii. Wyspiańskiego, opis 
śmierci, zawarty w scenariuszu, pozostaje zdarzeniem 
wyniesionym poza akcję, to znaczy odbywa się poza 
sceną 1i wydobyty zostaje tylko drogą pośrednią . 

Stosunek inscenizatora do zespołu pozostał w Achi!
lcidzie bez zmiany, jakkolwiek Schiller w bogatej iloś 
ciowo obsadzie posiadał sporo sił o wybitnej lub wy
bitniejszej •indywidualności. Stosunek ten polegał na 
zupełnym podporządkowaniu aktora myśli zespołowej , 
d tendencja ta została przeprowadzona nawet na tere
nie twórczości aktorskiej takich wykonawsów, jak 
K. Justjan (Odys), I. Solska (Hipodamia), Kunina (Ka
sandra) czy l\II. Bay-Rydzewski (Priam). Indywidua-
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lizm akt.orski wyszedł nawet naprzeciw myśli reży
serskiej w osobie A. Zelwerowicza (Tersytes), którego 
gra znalazła się całkowicie wewnątrz pomysłów reży
serskich, a jednak posiadała wyraźny charakter samo
d2'ielnego tworzenia postaci. Dwaj główni bohaterzy 
posiadali wykonawców o słabszej indywidualnośc i 
(J . Strachocki grał Achillesa, W. Nowakowski - Hek
tora), Schiller wydobył jednak, szczególnie z pierw
szego, pełnię walorów deklamacyjnych •i plastyk i 
ciała . 

Skomponowana w barwach prześwietlonych i o 
ciemnej przeważnie tonacji, spowita w nastrój skom
plikowanej muzyki Lucjana Marczewskiego, ujęta 
'"' surowe linie celowej kompozycyjnoścJ w rytmie 
słów, poruszeń , Wlibracji mas i plastyce zewnętrzne.i 
Pt'staci, przesunęła się AchiUeida przed oczami wi
dzów jako fascynujące, głęboko przemyślane i kunsz
townie przeprowadzone widowisko sceniczne. Pro
porcja ustawionych elementów tego widowiska wydo
bywała na jaw koncepcję Jntelektualno-emocjonaln~ 
dramatu, czyniąc z tej histol.'ii legendarno-bohaterskiei 
melancholijną pieśń tęsknoty ku wieczności. Że reali
zncja sceniczna pokryje interpretującą koncepcję te
oretyczną (Horzycy - dop. Z. 0.), mieli prawo wie
rzyć 1inscenizatorow.ie Achilleidu. Jeżehi jednak przy
pl\szczali, że -interpretując zmysłowymi sym balami 
sceny 1ideologię dramatu Wyspiańskiego uprzystępni<1 
go ·i podadzą w odmiennej , przystępniejszej, niż lek
tura książki, formie, to oczywiście popełniali orriyłkę : 
pełny efekt artystyczny z widowiska osiągnąć mógł 
ten tylko, kto dramat Wyspiańskiego znał dobrze z lek
tury :i zdolny go był przemyśleć ; tak•i widz istotnie 
w Teatrze im. Boguslawskiiego otrzymywał wraienie 
pełne, prawie że zupełnie, mimo ograniczonych środ 
ków, doskonałe, -i to jest w.ielką zasługą, tej epokowe.i 
w swoim rodzaju inscenizacji. Znaczenie jej zresztą 
ocenić można w pełni dopiero wówczas, gdy się uprzy
tomnii. zarówno wielką rolę, jaką Wyspiańskii odegrał 
w dziejach teatru polskiego, oraz dotychczasową rolę, 
jaką odegrały teatry polskie w inscenizowaniu dzieł 
autora Wesela. Niepodobna bowiem n!ie przypomniec 
sobie gorzkich, a dziwnych słów Wyspiai1skiego wy
rzeczonych o lnscenziacjach Hamleta, gdy widział los, 
jaki współczesny mu stan polskiego teatru zgotował 
jego dramatycznej twórczości - słów, które najlepiej 
może odzwierciedlają w perspektywie czasu donio
słość inscenizacji Achilieidy na scenie Teatru im . Bo
gusławskiego: „Rzecz jest napisana tak, że żadna naj
bardziej niemądra dekoracja n.ie jest w stanie zabić 
tekstu" 10. 

Michał Orlicz w syntetycznej pracy Polski teatr 
w:::pólczesny s.twierdza, że .Pomimo Gelowego umniej-



• 

s:lania i bagatelizowania AchiUeis przez tych, którzy 
potem aktywnie przyczy1'i1i się do zamknJęcia teatru 
im. W. Bogusławskiego, Achilleis w kompozycji Schil
lera pozostanie czynem epokowym i zasługuje na kul
tywowanie go w planie repertuarowym teatrów pol
skich, które pragną odrodzenia formy dramatu naro
dowego, a co za tym id2:1ie stworzenfa samodzielnego 
oblicza nowoczesnego teatru narodowego 11 . W innym 
zaś miejscu czytamy: „To, co robił Schiller - a co od 
tego czasu zaczęło nazywać się teatrem monumental
nym - było w jednaklim stopniu polskie li europej
skie, stanowiło wysłowienie na wskroś polskiej ide.i 
powszechnej w danej chwili językiem teatralnym. Był 
to teatr narodowy i ponadnarodowy jednocześnie, wy
prowadzony z najrdzenniej polskich tradycji, id_ących 
od Bogusławskiego, Mickiewicza i romantyków, od 
Wyspiańskiego .i post-romantyków, a zgodny z tym, 
co się działo w świecie, z wielotwarzową, wielokształt
m1 rewolucją teatralną, której jak demiurg przewodził 
z góry i z daleka mistrz młodości Schillera, Craig. 
Był to jedyny taki przypadek w naszych d2liejach 
sceniaznych, być 'może również jedyny w dziejach 
scenicznych świata 12• Brzmi to może trochę pate
tycznie, ale zgodne jest chyba z prawdą i z losem 
tej niezwykłej sceny, na której czterdzieści trzy lata 
t1:>mu odbyła się tak znacząca dla polskiego teatru 
prapremiera Achilleis. 

W piątek, 7 grudnia 1928 roku (w21-szą rocznicę 
śmierci Wyspiańskiego), miała miejsce druga - i jak 
dotąd ostatnia - premiera AchiHeis. Tym razem od
była się ona w krakowskim Teatrze Miejskim im. Ju
liusza Słowacldego: „wybranych scen dramatycznych 
czternaście" w reżyserii Zygmunta Nowakowskiego 
i Józefa Sosnowskliego, „nowe dekoracje Mieczysława 
Różańskiego, muzyka Kazimierza Meyerholda". 

W adaptacji zachowano tutaj główny nurt akcji, 
pomijając sprawy - zdaniem inscen.izatora - „ubocz
ne", jak sprawa Rezosa, Laokoona i sceny epizodycz
m,. Pozostały - ze skrótami - secny: I, IV, VII-IX, 
XIV-XXI, XXII. (Wskazuje na to egzemplarz reży
serski zachowany w Bibliotece Teatrui m . Słowac
kjego)13. W ten sposób dążono do ufabularnJenia z na
tt.:ry rzeczy afabularnego tekstu Wyspiańskiego. Re
zultatem takiego zabiegu był - jak nietrudno się do
myśleć - teatralny „bryk" z Achilleis. W przedsta
wieniu krakowskim istotny stal się nie .,temat" dra
m atu , nie jego idea, nie mit losu polsk·iego czy losu 
człowieka, ale fabuła: „W inscenizacji - notuje Emil 
Haecker - opuszczono zupełnie rolę Odysseusza w 
zdobyciu Troi, sprawę Menelaosa, sprawę Ajasa, epi
zod Rezosa i Pentezilei, opuszczono samo wzięcie 
Twi ( ... ). Ustępy przedstawione na sceaje skupiają 

ACHILLEIS. Reżyseria: Zygmunt Nowakowski i Józef Sos
nowski. Dekoracje: Mieczysław Różański, KRAKÓW TEATR 
IM. SŁOWACKIEGO 7. XIJ. 1928 r. 

się głównie około jednego motywu. Ukazują one Achil
lesa jako człowieka, który wzniósł się duchem ponad 
sprzeczności narodowe i umie szanować i kochać szla
chetnego męża w obozie przeciwnym: Achilles uwiel
bia Hektora, mężnego obrońcę Troi, nie chce z nim 
walczyć 1i dopiero, gdy Hektor zabił mu ukochanego 
przyjaciela Patroklosa, wyrusza Achilles do walki 
z Hektorem, aby śmierć Patrokla pomścić śmiercią 
Hektora" 14 . To gromadzenie cytatów z ówczesnych 
recenzji nie jest tutaj przypadkowe; styl.!istyka tych 
recenzji mówi - jak się wydaje - także „coś" istot
nego o samym przedstawieniu, o jego stylu i charak
terze. 

Zasadn<iczy motyw plastyczny stanowiła w krakow
skiej AchiUeis wielka waza grecka w kolorze czerwo
no-brunatnym, dokoła której na półtorametrowej wy
sokości od podłogi znajdował się wąski pomost drew
rniany. Na pomoście tym, na tle wazy, rozgrywało się 
trzynaście scen (i zarazem odsłon); postacie miały 
przypominać malowidła na wazach greckich. Krytycy 
zareagowaloi na ten pomysł rozmaicie, jak się wydaje 
by1i njm - w większości - zdezorientowani. Hae
cker - dla przykładu - mówi: „Trzeba przyznać, 
te był to obraz ładny , choć monotonny, gdyż powta
rzający się przez trzynaście z czternastu odsłon". 
Maciej Szukiewicz p.isze w zbliżonym tonie, narzeka 
t~ ·Jko na nadużywanie efektów świetlnych w przed
stawieniu: „Po to zmieniono niedawno instalację elek-
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tryczną, aby jej celowo używać, a nie nadużywać" 51. 

Inny krytyk okazał się mniej pobłażhlwy: „Nie będzie 
chyba zbyt wielką śmiałością pow.iedzieć, że „styli
zacja" ta w pierwszym rzędzie ośmiesza dramat Wy
spiańskiego ( ... ), ośmiesza Achillesa, Hektora, Bry
zejdę, nadając sdę co najwyżej do berlińskiej rewii" 16. 
Najbardziej zgryźliwy miał się jednak okazać wybitny 
znawca antyku, autor książki Antyk Wyspiańskie
go - Tadeusz Sinko, który rąbnął wprost: „Pomysł 
ożywienia amfory scenami iliadzkimd zakrawa raczej 
na groteskę ( ... ). Iliada w garnku nile jest do przy
jęcia" 17. Nie trudno się domyślać, że inscenizatnrom 
właśrrie na opinii Sinkd bardzo zależało, ich założe
nie wchodziło przecież bezpośrednio w jego pole za
interesowań. Druzgocąca opinia Sinki była - w tym 
przypadku - jakby policzkiem dla krakowskich rea
lizatorów Achilleis. 

Peruki i brody aktorów, z wyjątkiem peruki Kas
sandry, był złocone. Zauważono jednak, że wpraw
dzie „Owo złocone uwłosienie nie ma nic wspólnego 
ze stylem Wy,spiańskiego, arri z malowidłami na wa
zach greckich, ale było samo w sobie ładne, a pu
bliczność rnie składała się przecież z archeologów i hi
storyków sztuk·i" (E. Haecker). 

Zdaje się, że aktorstwo pozostawiało w tym przed
stawieniu bardzo dużo do życzenia. W lwowskiej 
Gazecie Porannej czytamy np. 1iż: „Poziom gry aktor
skiej nie wiele odbiegał od przeciętnego amatorsldego 
teatru prowincjonalnego " 18. Sta11Jisław GroMck·i w roli 
Tersytesa zaprezentował typowe aktorstwo charakte
rystyczne, tutaj wyraźnie nie korespondujące z insce
nizacją i z tekstem; ponadto reżyser pozwolił Miodoń
skiej (Kassandra) „wydzierać się" i krzyczeć. Resz
ta - podobno - „dotrzymała stylizacji i wygłosiło. 
swe teksty należycie" (M. Szukiewicz). Najsłabszą -
zdanJ.em Haeckera - była scena, w której Achilles 
leży na pomoście, nad nim 111ieruchomo stoi wystrzy
żony do pasa z płaskiej tektury centaur, a na scenie 
poniżej pomostu kilkanaśoie kobiet ubranych w muś
liny robi szwedzką gimnastykę i mówd wiersze tak 
monotonnie i tak jękLiwie, że z rrich niemal ani jedno 
słowo nie udało sii.ę zaczepić o ucho słuchaczów. Dla
czego szwedzka gimnastyka ma uzmysłowić fale Ska
mandra? ażeby trudniej było poznać... Podobnie, jak 
tekturowy centaur, wystrzyżone z płaskiej tektury dwi ·~ 
kwadrygi Achillesa i Hektora robiły wrażenie naiw
nych zabawek dziecinnych". 

Po warszawskiej inscenizacji AchilLeis w Teatrze 
!im. W. Bogusławsk•iego pisano, :le „widownia w onie
miałym wręcz skupieniu uczestniczyła w widowisku", 
po czym... wkrótce teatr zamknięto, a potem gmach 
przy ówczesnej ul. Daniłłowiczowskiej został doszczęt-
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nie zburzony w czasie wojny. Po krakowskiej Achi!
Leis mówiono natomiast o monotonnej nudzie przed
stawienJ.a, a jeden z krytyków przytoczył taką - do
brze skądinąd znaną - anegdotę: „Jakaś pani west
chnęła na premierze do swej sąsiadki: „Boże jakie to 
nudne - na co otrzymała przekonywającą odpowiedź 
„To tak musi być - to jest wielka poezja naro
dowa" 19 • Teatru dm. J. Słowackiego jednak po Achil
lds nie zamknięto i jak niedawno miałem s•ię okazję 
przekonać cieszy się on zanakomitym zdrowiem i sa
mopoczuciem. 

1 Informacja za Leonem PloszewsJrim: Achil!eis na scenie. 
(W:) S. Wyspiański, Dzieła zebrane. Kraków 1959, t. 7 (Akro
polis, Achilleis), s. 384-38ó. 

2 Cytat za Józefem Szczublewskim, Urzęd„icy i artyści 
czyli szalei1stwa Leona Scht!!era. Warszawa 1961, s. 185. 

3 Cytat za L. Pleszewskim, op. cit„ s. 385. 

4 W. Brumer, Achi!!eis Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze 
im. Bogusławskiego. życie Teatru 1925, nr 48-49, s. 365-367. 

5 L. Niemojewski. Pronaszkowie j ako krzewiciele prawdy 
scenicznej. Wiadomości Literackie 1925, nr 46. 

6 M. Orlicz, Polski Teatr Współcze>ny (Próba syntezy). War
szawa 1935, s. 248 (Realizacja „Achilleis"). 

7 W. Horzyca Achi!leis Stanisława Wyspiańskiego. Wiado
mości Literackie 1925, nr 46. 

8 L. Schiller, Aleksander Zelwerowicz (W:) Teatr Ogrorrmy. 
Warszawa 1961, s. 334. 

8a Zob. Z. Wasilewski, Aclti!leis (W:) Poeci i teatr. (Spo
strzeżenia), Warszawa - Kraków - · Lublin - Łódź - Pa
ryż - Poznafi - Wilno - Zakopane 1929, s. 212-216 (przedruk 
z pisma „Myśl Narodowa" 1925, nr 8. 

9 W. Brumer, op. cit., s. 365--367; W. Husarski, Inscenizacja 
Ach!l!eidy. życie Teatru 1925, nr 48-49, s. 3€8-369; P. Lamo
wa. O ilustracji muzycznej (z powodu wystawienia „AchU
teis"). życie Teatru 1925, nr 48--49, s. 3€S--371. 

10 W. Zawistowski, Teatr imienia w. Bogusławskiego. Dro-
9<t 1927, nr 12, s. 75-82. 

11 M. Orlicz, op. cit., s. 248. 

12 Cytat za J. Szczublewskim, op. cit., s. 232. 

13 Wg informacji L. Pleszewskiego, op. cit„ s. e8fi. 

14 E. Haecker, z teatru. Naprzód 1928, s. 285. 

15 M. Szukiewicz,Z teatru im. Stowackiego. Głos Narad« 
10. XTI 1928. Ten sam autor opublikował jeszcze trzy arty
kuły o Achi!Leis w dniach 2, 8, 9 grudnia 1928 r. na łamach 
Głosu Narodu. 

16 J. w. , Spokoju nie daje mi Achi!!es ... Ach;!!eis Wysplań
~kiego w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. Kino- Teatr
-Radio 15 I 1929. 

17 T. S(inko), z teatru tm. J. Słowackiego. C1as 12 XII 1928. 

18 Ster, Krakowska Melpomena. Gazeta Poranna 22 XII 1928. 

19 (K. Piotrowski). z te<l!ru im. Słowackiego w Krakowie: 
Achi!leis. Ilustrowany Kurier Codzienny 1928, nr 34:l. 



Recenzje z krakowskiej inscenizacji Achil!eis: M. Szukie
wicz: Z zapowiedz;anego wystawienia Achit!eidy wziqwszy 
pochop. Głos Narodu 2 XII 1928; M. Szukiewicz, z powodu 
u,ystawienia Achil!eidy. Głos Narodu 7 XII 1928; M. Szul<ie
wicz, Przed piątkową premierą AchH!eidy. Głos Narodu 8 XII 
1928; M. Szukiewicz, Z Teatru im. Słowackiego . Głos Narodu 
10 XII 1928; T. S(inko), Z Teatru im. J. Słowackiego. Czas 
l~ XII 1928; rz. (K. Piotrowski), z teatru im. Słowackiego 
u; Krakowie . Achtiteis. ilustrowany Kurier Codzienny 1928, 
nr 343; J. W., Spokoju nie daje mi Achil!es ... Acłlilleis Wys
piańskiego w Teatrze im. S!owackiego w Krakowie. Kino
-Teatr-Radio 15 I 1929; E . Haecker, Z teatru. Naprzód 1928 , 
nr 285; M. Kaufer, Teatr Miejski im. Słowackiego. Nowy 
Dziennik 12 XII 1928. 

ACHILLEIS, sceny dramatyczne Slanisława Wyspiańskie r o. 
Inscenizacja L . S. Schillera. Kompozycja przestrzeni scenicz
!1ej Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków. Muzyka Lucjana Mar
czewskiego. Tańce w scenie X-tej w wykonaniu zespołu T a
cjanny Wysockiej. Kierownictwo artystyczne teatru - Alek
sander Zelwerowicz, L. s. Schiller, Wilam Horzyca. Kierow
nik literacki Miejskich Teatrów Dramatycznych - Stanisław 
J\Iiłaszewski. 

obsada r ó 1: J. Strachocki (Achilles), J. Szyndler (Pa
troklos), T. !Jiałkowsl;'.i (Agamemon), J. M. Bonecki (Mene
laos), J. Lubicz-Lisowski (Ajas), K. Justian (Odys). J. Kurna
kowicz (Diomedes), A. Zelwerowicz (Tersytes), W. Wybrań
ski (Chryzes), H. Uszyńska (Chryzeis), I. Solska (Hipodamia) , 
H. Starska (Dziewczyna), R . Górowski (Ofiarnik), Z. Karczew
ski (Automedon), R. Wasilewski (Antilochos), J. Miciński (Do
zorca dziewcząt), J. Wodyńska (Dziewka). Rycerze ofiarni , 
straż, chór dziewcząt, tłum. 

M. Bay-Rydzewski (Priam). W. Micińska (Hekabe), W. No
wakowski (Hektor), E. Kuncewiczówna (A'1dromaka), W. 
Krasnowiecki P(arys), E. Kunina (Kasandra), W. Nowakow
ski (Laokoon), A. Borska (Troilus), J. Lubicz-Lisowski (Dei
fobos). C. Szurszewska (Poliksena), E. Solarski (Rezos), H. 
Gromnicka (Pentezilea), Z. Jakubowska (Niewiasta trojańska) , 
M. Szacki (Sługa Priama), Priamidzi, Trojanie, Trojanki. 

H. Hałacińska-Gawlikowska (Afrodite), W. Chądzy11ska 
(Pallas), E. Wodzińska (Tetys), Z. Życzkowska (Erynnis), 
J. Borzewska (Oneiros), J. Romanówna (Noc) , W. Wybrań 
ski (Maryas), E . Kuncewiczówna, z. Życzkowska, J. Wodyń
ska, J. Romanówna, A. Borska , C. Szurszewska, R. Lewicka , 
S. Niedźwiecka, K. Sewerinówna, E. Drabikówna .. T. Wró
blewska (Fale). 

Gr a n o w dni a c h : 13 XI 1925, 14, 15, 16. 17, 18, 19 , 
20, 21, 22, 23, 24, 25 , 26, 27, 28, 29, 30 XI, 1 XII, 2, 3, 4, 5, 
6 XII 1925, 1 I 1926, 2, 6 pp. 15 I 1926. Łącznie ~8 razy. 

P o r z ą d e k s c e n : Część pierwsza: Scena I i II W na
miocie Menelaosa - III W namiocie Achillesa - IV i V 
W namiocie Ajasa - VI Wąwóz skalny - VII W namiocie 
Agamemnona. 

Część druga: Scena VIII \V domostwie Priama - IX 
w domostwie Hektora - X Nad Skejską bramą X[ 
i XII Nad brzegiem morza - XIII W świątyni Ilionu . 

Część trzecia: Scena XIV i XV Nad Skamandrem - XVI . 
W namiocie Achillesa - XVI! Pod murami - XVIII W na
miocie Agamemnona - XIX W namiocie Achillesa - XX 
Pod murami - XXI Na murach Ilionu - XXII Na polu 
walki. 

Część czwarta: Scena XXIII W namiocie Achille~a 
XXIV Przed świątynią Ilionu - XXV W domostwie Priama 
XXVI Nad Sketejską bramą . 

U w ag i : Obsada ról wg afisza prapremiery. Na afiszu 
podano: początek o godz. 8.00, koniec 11.00 wieczorem. 
W jednym z przedstawień Z. Życzkowska, poza swoją rolą 
jednej z Fal, wykonała dwa n agle zastępstwa: Kasandrę 
1 Hipodamię. 

ACHILLEIS wybranych scen dramatycznych czternaście. 
Reżyseria Zygmunta Nowakowskiego i Józefa Sosnowskiego. 
Nowe dekoracje Mieczysława Różańskiego. Muzyka Kazi
mierza Meyerholda. 

Obsad a ról: W Surzyński (Achilles), J. Sosonwski 
(Priam), W. Kaczmarski (Agamemnon), W. Szymborski (Ne
stor), A. Szymański (Hektor), W. Krasnowiecki (Chryzes), 
S. Kwaskowski (Odys), S. Grolicki (Tersytes), Z. Zieliński 
(Parys), J. Klimaszewski (Ajas)., R. Kierczyński (Patrokles), 
s. Turski (Menelaos), E. Kostrzewa (Automedon), T. Burna
towicz (Centaur), F. Wysocki (Ofiarnik), J. Łubiakowski (Do
zorca dziewcząt). E. Kostrzewu (Strażnik), J. Piaskowska 
(Hipodamia), C. Niedźwicka (Andromaka), L. Miodońska (Ka
sandra), M. Treszczyńska (Chryzeis), z. Barwińska (Tetys), 
I. Osuchowska (Pallas), • • • (Dziewczyna), K. Ankwicz 
(Dziewka). Wysłannicy, straż, dziewczęta, chór wodnic, gro

.mada niewiast, gromada starców. 
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SCENOGRAFIA. 
JANA 

KOSIŃSKIEGO 

Jan Kos ,iński jako najmłodszy scenograf na świa
towej wystawie w Paryżu (1937) otrzymuje za Etektrę 
Hoffmannsthala złoty medal. W sezonie 1937/38 anga
żuje się do Teatru Polskiego w Poznaniu. W tym jed
nym sezonie za dyrekcj1i Roberta Boelkego i Maksymi
liana Piotrowskiego rea~izuje jako scenograf 24 premie
ry, m.in . Dowód osobisty li Nagrodę Hteracką Pawlikow
skiej Niespodziankę i Przeprowadzkę Rostworowskiego 
Damy i Huzary Fredry, Grube ryby Bałuckiego, Oże
nek Gogola, Rozkosz uczciwości Pirandella i wiele in
nych sztuk. Oczywiście przy większoścli premier praca 
scenografa pol~gała na montowaniu wnętrz z gotowych 
elementów złożonych w magazynach teatralnych. Tyl
ko n!iektóre premiery wystawiono w „całkowici_e no
wej oprawie plastycznej". Do dziś zachowały się je
dynie zdjęcia z adaptacji scenicznej Chestertona Czło
wieka, który był czwartkiem 

G. K. CHESTERTON : CZŁOWIEK KTÓRY BYL CZWART
KIEM. Reż. Wł. Czengery. POZNAŃ, TEATR POLSKI, 1937 r. 
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G. K. CHESTERTON: CZŁOWIEK KTÓRY B\"Ł CZW ART- · 
K IEM. 

Zenobiusz Strzelecki w swojej Współczesnej Sceno
frafii Polskiej tak charakteryzuje sylwetkę twórczą 
KosińskJego : „Najbardzliej klasycznym przykładem 
szkoły neoralistycznej jest scenografia Kosińskriego. 
Czy dlatego, że był on uczniem Daszewsk•iego? ... Da
szewskiego i Kosióskiego łączy postawa intelektualna, 
a nie emocjonalna, wobec sztuki, zamiłowanie do spo
kojnej kompozyc ji, zrównoważonej, jasnej. raczej 
chłodnej , szacunek dla zasad architektur:v; w ich 
dziełach przejawiają się tendencje klasyczne, a nie 
barokowe, czy ekspresjonistyczne, realistyczne a nie 
symboliczne ... " 

(Zdjęcia z Człowieka, który byl ezwartkiem nie po
twierdzają tej dć!finicji: scenograf.ię Kosińsk>iego ce
chuje tu poetycka atmosfera łącząca pewne doświad
czenia ekspresjonistyczne z surreamstyczną deforma ·· 
cją). 

Ale wJdoczne są także - pisze dalej Strzelecki ·
różnice między obu artystami. Daszewskii jest saty
rykiem, rysownikiem, ilustratorem. Kos,ińskd ma skłon
ności do monumentalizomowania przez bryłowatość 
form .. . 

„Jako klasyk Kosiński przyznaje dramatowi pierwszą 
roię w teatrze, z dramatu wywodzi się kształt dekora
cji, gra aktora - cała inscenizacja . Dominacja insce
nizacji nad dramatem jest błędem, spaczeniem 'istoty 
teatru. 



Zdjęcia z próby PIECZAR SALAMANKI CERVANTESA. 
Czwarty z prawej Wilam Horzyca , czwarty z lewej Jan Ko 
siriski, piąty z lewej Andrzej C y bulski. TEATR POLSKI 
styczeń 1950 r. 

„W dzisiejszym teatrze Kosiński dostrzega dwa 
nurty uzależnione od repertuaru: jeden klasycyzu
jący, próbujący wypełnić własną treścią ramy trady
cyjnego teatru, szanujący, niedosłownie oczywiście, 
zasadę trzech jedności, raczej kameralny i pogodzony 
z kurtyną i ramą. Drugiemu patronuje Szekspir i ro
dzima tradycja teatru romanytcznego. Ten żądałby 
dla siebie co najmniej trzech wielości, a wJęc za
pewne zerwanie ze sceną pudełkową, ale i on przy
najmniej w dotychczasowych przejawach nie choruje 
na „ogromność". Charakter poetycko~intelektualny 
lub wręcz dyskusyjny, jaki większość tego repertuaru 
posiada każe przerzucać punkt ciężkości na słowo, 
a popis !inscenizacyjny ograndczyć. Brak uznania tej 
prostej prawdy daje opłakane rezultaty". Wypowiedż 
ta bardzo by się podobała Jouvetowi. Ale widz.ie
liśmy przecaeż, że w teatrze dochodziiły do głosu i in
ne antydramatyczne kierunki, stawiając inscenizację 
przed dramatem. Te tendencje inscenizacyjne Kosiń
skiemu n.ie odpowiadają. Jeżeli jego scenograf.ia in
scenizuje sztukę, to dlatego jedynJe, że wyraża ją 
>v sposób współczesny i osobisty. Dramat dla Ko
sińskdego nie jest kanwą przedstawieniia, lecz podsta
wą. I nie ulega wątpliwości, że Kosiński ma wiele 
racjd - przykładem mogą być współczesne i klasy
cyzujące teatry Brechta, Vilara, Oliviera„." 

Kiedy Wilam Horzyca objął w r. 1948 dyrekcję 
teatru poznańskiego - postanowił ściągnąć do Pozna
nia Kosińskiego, który w ciągu trzyletniej z nim współ
prcay zrealizował tu kilka znakomitych scenografii 
mających ~stotne znaczenie w historii polskiej sceno
gra:t!ii. 

„Okres poznański ~1949--1951) - pisze Zenobiusz 
Strzelecki - jest bard:ziiej jednolity, oparty na współ
pracy z Wilamem Horzycą. Scenografia Koslińslciego 
charakteryzuje się kompozycją bryłową, silną fak
turą - mocnym real-izmem, ale bardzo syntetycznym, 
zwartym, wtidoczne jest w dekoracjach tego okresu 
jakieś ciążenie ku monumentalizacji, ale n~e abstrak
cyjnej - jak u Pronaszki - lecz opartej o historycz
ny styl o epokę. To są zasadnicze cechy łączące de
koracje do Przemysława II, Fedry, Halki, Uprowadze
n ia z Seraju, Czarującej szewcowej i Zemsty. Hamlet 
jest może trochę inny, bo oparty raczej o konwencję 
teatru elżbietańskiego, niż o ówczesny styl architek
toniczny. 

„Doskonałą scenografię stworzył Kosiński do Prze
mysława II Brandstaettera (1948) . Dekoracja kompo
ponuje się całkowicie w ram1ie sceny, nie ma przed
dłużenia w kulisach (jak w kompozycjach kubisty
cznych). Podest i sufit odgrywają tu ważną rolę, bo 
zamykają przestrzeń od dołu i od góry, zespalają 
ściany boczne. Nawet gdy te ściany zawieszone są 

ROMAN BRANDSTAETTER: PRZEMYSŁAW li. Reż. Teofil 
Trzciński TEATR POLSKI 21. XII. 1948 r. - Akt I. 
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ROMAN BRANDSTAETTER: PRZEMYSŁAW Il , Akt II. 

ROMAN BRANDSTAETTER : PRZEMYSŁAW 11, Akt III. 
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J EAN RACINE: FEDRA. Inscenizacja: Wilam Horzyca , 
TEATR POLSKI, 5. X. 1949 r. 

w powietrzu , jak eRsponaty muzealne sztuki romań
skiej i wtedy rówrui.eż odczuwamy wzajemnie powią
zanie elementów architektonicznych. Olbrzymie gru
bości 1i faktura nadają dekoracji cechy realistyczno
monumentalne, skrótowość - cechy poetyckie. Deko
racje są bardzo czyste, proste, niczego nie można do
dać ani odjąć . Typowy przykład plastyki Kos.ińskiego . 

„Dekoracja Fedry Racine'a oparta jest o motywy 
francuskiej architektury XVI-XVI! wieku, z typo
wymi ścianami i kolumnami boniowanymi (charakte
rystycznymi dla Luwru i Tuiler~i). Kosiński jakby 
archaizuje ten styl renesansowo-barokowy dla więk
szej monumentalizacji i jeszcze mocniej akcentuje 
występujące kamienie, pionowe formy plastyczne spro
wadza do minimum - do bramy i kolumny - przez 
co uzyskuje nastrój przytłaczający" ... 

... „Teatr Racine'a - pisał w programie Horzyca -
potraf·i być wartością woiąż aktualną, ukazując w 
swym zwierciadle mękę serc, która mimo chłodu kla
sycznego abstrakcjonizmu była rzetelną męką ludz.i, 
zabłąkanych w mrocznych labiryntach istnienia. My 
którzy na ludzi tych patrzymy też od innej strony, 
wiemy, że pokolenie Fedry, to również pierwgze po
kolenie ludzi bezdomnych w Europie. I może to sta
nowi dla nas najgłębszy tragizm racinowskich bo
haterów". 



FEDERICO GARCIA-LORCA: CZARUJĄCA SZEWCOWA. 
Reż. Wil a m Horzyca; TEATR POLSKI , 10. I. 1950 r. 

„Bardzo interesujące jest rozwiązanie horyzontu -
ciągnie Strzeleck<i - w głębi sceny zawieszony jest 
prostokątny ekran niebieski z chmurkami. Mieści się 
on jak i cała bryła dekoracji, w ramie secny; hory
zont normalny zepsułby kompozycję całości, bo mu
siałby być przedłużony w kulisy, w paludamenty. 
Z punktu widzenia dramatycznego ten mały skrawek 
nieba powiększa tragizm miejsca akcji , tu zamczysko, 
ponure zimne - tam powietrze i słońce, tu więzie
nie - tam swoboda". 

„Czarująca sze.wcowa - podobnie jak Szkoia żon 
Berarda - eksponuje centralnie położony dom, na 
tle miasta czy rynku miejskliego" - pisze Strzelecki. 

„Lorca chciał w swoich dramatach pokazać „żyaie 
VI" skrócie" mówi Horzyca „nie zapomina on jednak 
nigdy o tym, że poezja jest organem realizmu, że 
tylko poezja może nam pokazać ludzi którzy nie cho
dzą po ziemi, ale się nad nią lekko unoszą. Innymi 
słowy, że poezja to także do na:iwyższego stopnia w y
sublimowan y instynkt doczesności, to w zrok tak ostro 
widzący, że aż prze-widujący" . 

„Mniej realistyczny w dekoracji jest Humiet - pi
sze Strzelecki - mniej określający miejsce akcji, a 
raczej oparty na konwencji teatru szekspirowskiego, 
n ,i zasadzie stałej konstrukcji. Ale nie jest to rekon
strukcja sceny „Globe" , z alkową i balkonami, lecz 
dr ewn ia ny most ze schodami po bokach _:..._ wygodny 

s ~· tuacyjnie, nie absorbujący uwagi wiidzów, równie 
dobry jako krużganek , sala, taras" . 

Horzyca określał Hamleta jako „żywego człowieka 
zamkniętego w trumnie Elsynoru". W tym wstrząsa
jącym przedstawieniu urzekały pięknem plastyki ko
łyszące się żałobne chorągwie w scenie na cmenta
rzu i przemarsz polskich wojsk. 
„Kosiński wielokrotnie realizował Zemstę ~ za każ

dym razem inaczej. Może projektem najciekawszym 
jest - pisze Strzelecki - ten, który został stworzony 
w Poznaniu w r. 1951. Koncepcja podkreśla realizm 
s:z.tukli, jej krwistość, szlachetność, polskość. Na kole 
obrotowym Kosiński zbudował cały zamek o charak
terystycznych motywach baszt, attyki, bramy - pol
ski zameczek barokowy jakich tyle u na5 było. Mała 
tarcza obrotowa zmusza do zwięzłości d syntetyczności 
tej charakterystyki. Zresztą Kosiński nłgdy nie jest 
g;,datliwy. Na kole mieszczą się trzy zasadnicze de
koracje, ostatnia jest wstawiona w przestrzeń pod
wórza. Dowcip Fredrowskiej komedii wydobyty jest 
sytuacją, ale w przeciwieństwiie do lwowskiej kon
cepcji Daszewsk·iego, rówrueż opartej na zasadzie do
wcipu sytuacyjnego, Kosiński zapoznaje z topografią 
zamku sukcesywnie, etapami, podczas obrotu sceny". 

SZEKSPIR: HAMLET. Reż. Wilam Horz yca . TEATR POLSKI, 
19. X . 1950 r . 
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ALEKSANDER FREDRO : ZEMST A. Reż. J e r z y Zega lski. W . A. MOZART: U PROW ADZENlE Z SERAJU d y r. J a n Krenz . 
TEATR POLSKI , 24. II . 1951 , Ak t I. R eż. Teo fi l Trzciński. OPERA, 19. II. 1949 r. 

ALEKSANDER FRE DRO : ZEMSTA , Akt III. 

„Uprowadzenie z Seraju - pisze Strzelecki - jes t 
zabawniejsze w kompozycji i w kolorze - może 9rzez 
powiększenie innych detali dekoracji? Postacie w y
glądają jak mgurynki z porcelany". 
Persyflażowy charakter w:idowiska w .4xurze uwy

pukliły dekoracje Jana Kosińskiego, który rozw\inął 
p rzed naszymi oczami wspanliałości barokowej maszy
ner,i_!, ujętej jednak w ironiczny cudzysłów kubizującej 
zabudowy, podkreślającej nierealność scenicznej feerii. 
W pierwszym akcie na morzu (wprowadzonym w ruch 
falowy za pomocą przemyślnych staroświeck!ich 
„bębnów") pojaw:ia się statek ze zbirami Axura. Za 
chwilę miłosny duet przerywają kłęby płomieni i dy
m u w postaci rozwijającego się nad chatą kochanków 
malowanego płótna . Rozpaczy Atara towarzyszy w 
dalekiej perspektywie podrygująca na falach sylwetka 
stateczku uwożącego Aspazję ... 

Otwarte zmiany, d:ciwne form y ruchomych stalak
tyków, strzegących haremu, p rzelot do królewskiich 
ogrodów na „flugach" dzielnego Atara - wszystkie te 
elementy przemawiają do nas, raz czarodziejstwem 
j akiegoś iluzjonu, raz nad-realistyczną groteską. 
W ostatnim akcie Kosiński buduje „makabryczne" 
dekoracje więzienne imitujące ciemne, kamienne ciosy. 
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A. SALIERI: AXUR, dyr. Robert Satanowski. Heż. Krystyna A. SALIERI: AXUR. 
Meissner. OPERA, 7. I. 19G7 r. 

]fa środku sceny ustawiony jest skrwawiony, katow
ska pień. W kulminacyjnym punkcie lud burzy mury, 
rozpadają S·ię tekturowe kuby - a pień z rekwizytu A. OSTROWSKI: LAS. Reż. Wilam Horzyca. TEATR POL
grozy przemienia się w podnóżek chwały dla boha- SKI, 29. vr. 1950 r. 

ierskiego Atara. 

Jak każdy wybitny artysta Kosiński wymyka się 
jednoznacznej klasyfikacji. Obok, podkreślanej przez 
Strzeleckiego, tendencji do monumentahlzacjii., opero
wania wielkiimi bryłami, spotykamy u Kos·ińskiego 
płynny, falisty rysunek dekoracyjny nawiązujący jak
by do modernistycznej, secesyjnej stylizacji. Statykę 
i ład kubizujących form niepokojąco burzy zawiesze
nie 1ich w próżnd. Nawet w realistycznym, opisowym 
wnętrzu (np. Las Ostrowskiego) rozpięte kotary, prze
"<:inające ściany, pełnią funkcję ironicznego komenta
rza poetycko akcentuiąc grę pozorów. Wpisanie całej 
scenograf.ii w ramy optyki scenicznej jest wyrazem 
szacunku dla widza. Kosiński nie stara siię narzucić 
mu ochoty do rozwiązywania szyfrów, czy gotowych 
szarad. Ale stara się jedynie rozbudzić naszą wy 
-0braźlllię. Klarowność tych scenografii jest być może, 
parafrazując zdanie G>ide'a, szczególnym pasem 
-ochronnym broniącym niepowołanym wtargnięcia 
<Io głębszych warstw sztuki. 

S . H . 

l'i 



COŚ 
O SCENOGRAFII 
(wypowiedź zbyt osobista) 

JAN KOSIŃSKI 

Fragmenty eseju 

VV całości teatr nasz jest małpio eklektyczny. 
Wczoraj był małpio-dz~eWliętnastowieczny, dziś bez za
jąknienia, z tymi samymi ludźmi, z tymi samymi środ
kami stał się małpio-nowoczesny. Ostatecznie dobre 
i to. Jesteśmy wszyscy bardzo inteligentni i pełni 
dobrej woli: dyrektorzy, k·ierownicy l·iteraccy, reży
serzy, dekoratorzy, ostatnio nawet wśród aktorów in
telektualizm szerzy się zastraszająco. Każda sztuka 
jest odpowiednio „ustawiona" przeanalizowana, pró
bowana mozolnie przeź pół roku, łebki wszystkich 
gwoźdzt w dekoracjach dokładnie zapunktowane. Za 
ideał uznaliśmy przedstawienie dop.ięte na ostatni 
gu:ziik. którego kolejne spektakle byłyby identyczne w 
sposób mechaniczny, jak kolejne seanse jednego filmu. 
Przy tak'ich założeniach trudno s:ię dziwli.ć, że w dniu 
premiery przedstawien.ie przypomina pięknie, odświęt
nie ubranego nieboszczyka, obrzuconego kwiatami 
w blasku jarzących świateł i że na następnych przed
stawieniach nieboszczyk jest coraz mniej śwJeży ... 

Zgadzamy się, że w dZJiele teatru dramat jest co 
najmniej primus inter pares. Powstaje najpierw 
i stanowi punkt wyjścia dla działalności w innych 
dziedzinach. Dzieło plastyczne na temat dz.ieła lite
rackiego to w końcu zagadnienie ilustracji. I może 
właśnie sprawa naszego stosunku do Hustracj•i k&iąż
kowej potrafd coś wyjaśnić również na użytek sceno
grafii. Chyba zgodzimy s.ię łatwo, że ilustracja w dzie
więtnastowicznym rozumJeniu jest przeżytkiem, że 
opowiadanie rysunkiem jeszcze raz tego samego, co 
na sąsiedniej stronie opowiedział autor, wydaje się 
niepotrzebne tak wyobraźni czytelnika, jak rysownlika, 
chyba tylko kieszeni tego ostatniego. Coraz chętni.ej 
zwracamy się do iluminacj.i, od której również wy
magamy związku z tekstem, ale związek ten może być 
dość luźny i nieprosty. Sztuka religijna istniała taK 
długo, jak długo była swobodną i niew.ierną interpre
tacją tekstów biblijnych, jak długo uważała je za pre
tekst, z chwilą gdy podporządkowała się im ściśle 
i zaczęła je osadzać w rzeczywistości historycznej, 
uiiliczniać, łopatologizować, stała się kiczem i prze
stała •istnieć - po prostu z nadmiaru dobrej woli, 
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czyli z głupoty. Myślę, że w i:.cenografil zagrażała 
nam do n.iedawna podobna głupota nadmiaru dobrej 
woli w stosunku do tekstu, głupota tautologii nieko
niecznie naturalistycznej, czasem także symbolicznej. 
Wycofaliśmy się w porę, zapragnęliśmy stanąć obok, 
dopow<iadać coś od siebie, już nie unisono z tekstem, 
ale gdzieś w innej płaszczyźnie swobodnie i przekornie· 
operować dalekim kojarzeniem, metaforą, abstrakcją. 
I tu oczywli.ście czyhają rozmaite linne gupoty, cho
ciażby przerost rebusowości, tak na ogół lubiany przez 
reżyserów. 

Przedruk z „Dialogu" 1958 r. nr t 

POWOJENNE SCENOGRAFIE 
JANA KOSIŃSKIEGO W POZNANIU 

DRAMAT 
Roman Brandstaetter: PRZEMYSŁAW II 

TEATR POLSKI - Reż. Teof.il Trzciński 21. XII. 1948: 
Wacław Kubacki: KRZYK JARZĘBINY 

TEATR POLSKI - Reż. Wilam Horzyca 20. IV. 1949 
Jean Raaine: FEDRA. Insc. Wilam Horzyca TEATR 

POLSKI 5. X. 1949 
Juliusz Wirski: CEMENT 

TEATR NOWY - Reż. Stefan Drewi<:z 13. X. 1949 
F. Garcia Lorca: CZARUJĄCA SZEWCOWA 

TEATR POLSKI - Reż. Wilam Horzyca 10. I. 1950 
Aleksander Fredro: WIELKI CZŁOWIEK DO MA
ŁYCH INTERESÓW 
TEATR NOWY - Reż. Stefan Orzechowski 4. V. 1950 

Aleksander Ostrowski: LAS 
TEATR POLSKI - Reż. Wilam Horzyca 29. VI. 1950> 

Szekspir: HAMLET 
TEATR POLSKI - Reż. Wilam Horzyca 19. X. 1950 

Mariivaux: IGRASZKI TRAFU I MIŁOSCI 
KOMEDIA MUZYCZNA - Reż. Jerzy Zegalski 
14. XII. 1950 

Aleksander Fredro: ZEMSTA 
TEATR POLSKI - Reż. Jerzy Zegalski 24. II. 1951 

OPERA 
W. A. Mozart: UPROWADZENIE Z SERAJU 

Dyrygent J . Krenz - Reż. T. Trzciński 19. II 1949' 
St. Monduszko: HALKA 

Dyrygent Walerian Bierdjajew - Reż. wg pomy-· 
słów Leona Schillera J . Merunowicz 22 . I. 1950 

A . Salierd: AXUR 
Dyrygent Robert Satanowski ·- Reż. Krystyna Meis
sner . Kostijumy Barbara Jankowska 7. I. 1967 



DRAMATY 
WYSPIAŃSKIEGO 

NA 
.. POZNAŃSKICH 

SCENACH 

29. XI. 1902 
WARSZAWIANKA W TEATRZE POLSKIM za dy
r ekcjri E. Rygera. W~eczór uzupełniły PIERWIOSNKI 
jednoaktowa komedia Ujejskiego oraz KAZANIE 
KSIĘDZA MARKA, fragment z KONFEDER ATÓW 
BARSKICH Mickiewicza. Odegrano WARSZAWIANKĘ 
·znakomicie - pisze anonimowy recenzent Dzienn1ika 
.Poz,nańskiego - górował przede wszystkim p. Andru
szewski w roli Chłopickiego. Martię grała p. Orwid, 
p . Jeremi - Annę, Skrzyneckiego - Poleńskd, Paca ·
Cierniak, Star ego Wiarusa - Turski. - 8 przedsta
wień. 

.25. II 1903 
wystąpiła gościnnie w rolli Marii - Helena Modrze 
jewska. „To właśnie cała tajemnica sztuki artystkli -
-czytamy w D:illenniku Poznańskim - że wszystk~e 
jej role są jakimiś ożywionymli okazami piękna właś
nie wtedy, gdy dane postacie nie posiadają sHnego 
napięcia dramatycznego i zbudowane są raczej n a 
kontemplacj1i i grze wewnętrznej" . 

6. XII. 1907 
w oktawę zgonu poety w ystawiono WARSZAWIANI(Ę 
i fragmenty DZIADÓW w układzie Wyspiańskiiego . 
Warto zaznaczyć, że DZIADY za dyrekcji Rygera były 
grane 2i razy. 

12. XII. 1908 
2a dyrekc ji A . Lelewicza w ystawiono fragment ZY
GMUNTA AUGUSTA pt. ZGON BARBARY RADZI
WIŁŁÓWNY grany razem z DOŻYWOCIEM. 3 spek

t akle. 

J 5. I. 1910 
-odbyła się premiera SĘDZIÓW w reżyserii Z. Weroń-
-skiego (grano sztukę z INTELIGENTEM Gorczyń-
:skiego). Na planie pierwszym była panna J. Turowicz 
jako Jewdocha - pisał recenzent Dziennika Poznań
.s k!iego. Poza tym grali M. Andruszewski (Samuel) . 
J . Kęcki (Natan), J . Boroński (Ur lopniik) i in . 4 spek
takle. 

30. XI I. 1911 
CYD w par afrazie Wyspiańs k·iego . Rolę Rodryga 
grał Karol Borowsk i ; pier wsze kontakty za sceną w y 
bitnego reżysera n egatywnie ocenił recenzent Kurięra 
Poznańskiego „Szlachetny wyniosły styl, w którym 
(Borowski) starał się utrzyma ć swoją rolę przeszed ł 
w sztywność z imną i sztu czną ''. Natomiast chwalono 
M. Olską (S ZJi.mena), H . Wojciechowską (Infantka( 
i J . Kęck iego (K ról) . Reżyserował J . Zieliń skii -
G przeds taw ier1. 

6. IV. 1912 
n a otwarcie sezonu Szczurkiewiczowie dali premierę 
BOLESŁAWA SMIAŁEGO z J . Sosnowskim w roli 
tytułowej, k tóry równocześnie reżyserował sztuk~. 
S. Lochman grał Biskupa, a młody R. Boelke - Ra1>9-
soda. Publiczność, przywykła do operetek faworyzo
wanych za p oprzedn ie j d yrekcji, w ybucham:i $mie
chu przyjmowała wirsze Rapsoda i scenę z niewier
n ymi żonami. Dekoracje malował w g wzorów \Vys
piańskiego J . Spitziar, trumnę wykonał specja lista 
od stylowych rekwizytów H . Bąkowski. Grano BO
LESŁAWA 10 razy, największa ilość spektakli w dzie 
dzinie dramatu pier wszego sezonu Szczurkiewiczów. 

Andrzej Błaszczyk w \swe j p r acy magisterk s:i ej 
„Stanisław Wyspiański na scenach poznańskich do 
1939 r ." wspomlina o interesującym spektaklu Towa
rzystwa Miłośników Sceny: Dr Celestyn R ydlewski 
wystawił w w ykonanJiu amatorów 16. XII. 1912 r. 
i 13. III. 1913 r. na scenie Teatru Polskriego sztukę N A 
POLACH W A LKI A. Porzeckiego - Lechity. Była to 
WARSZ A WIA NKA przepisana z opuszczeniem samej 
pieśni przez R ydlewsk iego. W t en sposób przedsta
w iony egzemplarz zwiódł pruską cenzurę , która od 
r. 1908 zakazała w ystaw:iania WARSZ AWI A NKI 

19. IX. 1913 
Szczurkiiewiczowie wystawiają SĘDZIÓW (razem z 
DOŻYWOCIEM . W roli Samuela wystąpił gościnnie 
Józef Węgrzyn . Antonina Podgórska grała Jewdo
chę, Nauczyciela Franciszek Ryli , Joasa - Zofia Mo
dr zewska. 2 spektakle. 

29. XI. 1914 
W czasie wojny w E>omu Królowej J adwigi wystawio
no fragment WESELA pt. ZŁOTY RÓG (A. Podgórs
ka , M. Janowska, F . R yll, S . Szatkowski, K . Kop
czyński) . 

:w. II. 1915 
w sali tea t ru Apollo grano SĘDZIÓW - z BAJKĄ 
Niemojewsk-iego i występem skrzypaczki Ireny Du
biskiej - dochód ze spektaklu przeznaczono na bez
domn ych . 
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5. II. 1916 
TEATR POLSKI, kierowany przez Bieczyńskiego dal 
premierę MELEAGRA w reżyserii F . Rylla z A. Pod
górską (Althea), W. Brackim (Meleager) i S. Szat
kowskim (Oineus). Dekoracje projektował W. Gosie
nieck'i. Sztukę znacznie skrócono, wypadły całkowi
cie chóry. 2 przedstawienia. 

31. X. 1918 
po powrocie Szczurkiewiczów do Poznania wysta
wiono SĘDZIÓW (W. Konarski - Samuel, M. Bis
kupska - Jewdocha, H. Czechowska - Joas, W. Brac
ki - Natan) oraz WARSZAWIANKĘ (N. Młodzie
jowska - Maria, M. TaraSiewdcz - Chłopicki). Re
żyserował B. Szczurkiewdcz: Dekoracje W. Gosieniec
kiego. 13 przedstawień. 

25. XI. 1918 
Poznań zobaczył po raz pierwszy WESELE. Recen
zent Dziennika Poznańskiego tak pisał o spektaklu : 
„Dzięld rewolucji, którą razem z okowami pętający
mi dłonie nasze skruszyła i cenzurę, ujrzęliśmy na 
scenie naszej WESELE„. 

Wystawienie WESELA jak w ogóle dramatu Wys
piańsk'.iego stawia sztuce reżyserskiej trudne zadanie. 
Mianowic>ie pod względem stylu właściwego, polegają
cego na skojarzenliu zasadniczego słownego żyw~ołu 
z pierwiastkiem plastycznym i muzycznym. Zadanie 
to rozwiązał p . dyr. Szczurkiewicz, który ponadto 
kreował zjawiskowy zwid chochoła pod każdym wzglę
dem szczęśliwie. Z gorącym i wdztlęcznym uznaniem 
podnieść należy, że przedstawienie przygotowane by
ło z pietyzmem godnym ndeśmiertelnego dzieła Wys
piańskiego , także artyści świadomi sobie byli ciążą
cej na nrich odpowdedzialnośC'i. Wśród pokaźnego za
stępu pierwszorzędnych kreacji, wymienić pragnął
bym na pierwszym miejscu stylową postać Racheli 
postawioną w zdecydowanych liniach przez p . Mło
dziejowską. Również pulsująca krwiią i werwą kre
acja Pana Młodego (L. Stępowski) żywiołowego Czep
C<t (p. Stoma) tudzież Panny Młodej (p. Biskupska) 
na najpochlebndejsze zasługują uznaniie. Inteligentna 
gra p. Brackiego w r oli Poety znalazła pole udane.go 
popisu. Trudna jakkolwiek mało efektowna rola 
Dziennikarza spoczęła w doświadczonych rękach p . 
Topolskiego. Gospodarz (p. Konarski) początkowo 
blady nieco, w następnych aktach nabrał krwi i ko
lorytu. Także w szeregu ról drobniejszych znalazła 
się perełka: Isia p. Mireckiej. Do tej kategorii za
liczam też Marysię p. Bies<iadeckli.ej . Dialog z Wid
n1f'm (p. Kamiński) był godną introdukcją w mistyczn y 
ton aktu drugiego, którego „osoby dramatu" niecha j 
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mi wolno będz;ie gremialnie pochwalić. Również Ma
rynie p. Czechowskiej należy się pełna gorącego uzna
nia wzffilianka.„ Wszyscy zasłużyli się około wielkiego 
dzieła ... p. Lechowski, reprezentujący jako Żyd i jak() 
Nos - w tej roli był kapitalny! .„ a także p. Kopczyń
ski jako Jasiek, m'ianowioie w akcie trzecim, gdzie 
znalazł właściwy ton i właściwe akcenty. Nieco 
przeoiągnli.ęta zamaszystość jego w aktach poprzed
nich miała coś z żywiołu operetki. 

Nie mogę zakończyć tego sprawozdania nie wyra
ziwszy rzetelnej radości z faktu, że publiczność - ii te> 
nie tylko ta z lóż li krzeseł tłumnie uczęszcza na przed
stawienda WESELA. Wśród obsady należy jeszcze wy
mienić: P. RelewJcz (Gospodyni) S. Płonkę-Fiszera 
(Stańczyk), S. Szatkowskiego (Wernyhora). 18 przed-

' stawień. 

25. X. 1919 
wystawiono w TEATRZE WIELKIM dwie sceny z LE
GIONU (w Watykanie i na Kapitolu) w reż. Ludwiika 
Solskiego, który wystąpił w roli Mdckiewicza. Był te> 
spektakl z okazji przyjazdu do Poznania Naczelnika 
Państwa J . Piłsudskiego. 

28. XI. 1919 
wznowiono w TEATRZE POLSKIM WESELE w reż _ 
W. Ryszkowskiego (5 spektakli). 

29. XI. 1919 
w TEATRZE WIELKIM dano fragment NOCY LISTO
PA DOWEJ w reż. J. Janusza. 

20. I. 1920 
w TEATRZE WIELKIM wystawiono WARSZAWIAN -
KĘ (H. Arkawin - Maria; W. Nowakowski - Chło
picki)orazSĘDZIÓW z E. Żyteckim (Natap) i A. Ja 
sińską (Jewdocha). Reyżserował W. Nowakowski. Oko
ło 10 przedstawień. 

7. X. 1920 
w TEATRZE WIELKIM wystawiono WYZWOLENIE 
w reż. W. Ryszkowskiego i dekoracjach S. Jarockie
gQ. Obsada: Leszek Stępowski - Konrad, Robert 
Boelke - Geniusz, Wł. Stoma - Karmazyn, Fr. R yll
-Hołysz, L . Barwińska - Muza, H. Arkawin - Har
fiarka, J . Biesiiadecka - Wróżka, S. Hnydziiński -
Przodownik, B. Bolesławskli - Prymas, L . Łuszczew
ski - Mówca, H . Latoszyńska - Hestia, S. Radwan 
- - Samotnik, S. Lochman - Starzec i in. 8 przed
stawień. 



:9. V. 1921 
w TEATRZE WIELKIM wystawiono CYDA w reż. 
1L Boelkego i dekoracjach S. Jarockiego z Henrykiem 
Barwińskim (Król), N. Młodziejowską (Infantka), H. 
Arkawin (S2limena), W. Stomą (Don Gomez), S. Loch
manem (Don Diego) R. Boelkem (Rodryg.) Recen
zent „Przgelądu Porannego" Zenon Kosidows~i. na
rzekał że oprawa scenliczna składała się z częsci ze
brany~h z innych sztuk. Z aktorów najwyżej ocenił 
1l. Boelkego i S. Lochmana. Natomiast dr J. Koller 
(Dziennki Poznański) pisał o Szimenie Heleny Arka
win, że była to „kreacja w całej pełni wyrazu, w wiei~ 
kim stylu. Arkawin uchwyciła doskonale ton epoki 
i uderzyła w ten bohaterski patos tragediii klasycz
nej francuskiej bez którego będzie ona razić niepo
dobieństwem". 6 przedstawień. 

26. X. 1922 
R. Boelke jako reżyser wystawił w TEATRZE WIEL
KIM BOLESŁAWA SMIAŁEGO w dekoracjach S. Ja
rockiego. Obsada: G. Buszyński (Rapsod) R. Boelke 
-(Bolesław), H. Latoszyńska (Królowa), S. Hnydziń~ki 
(Sieciech), J. Strachocki (Biskup), Nuna Młodzie
jowska (IV n!iewierna żona), H. Arkawin (Krasawica) 
i Br. Dąbrowsk'i (Prolog). Recenzenci pozytywnie oce
niali dekoracje S. Jarocroiego przvgotowane „według 
autentycznych wzorów". Boelkemu zarzucali, że nie
·dbale opracował tekst , że król słyszał warczące psy, 

.BOLESŁAW SMIAŁ.Y. Reż . J. Sosnowski. Scenografia : 
.T. Spitziar. TEATR POLSKI, 6. IV. 1912 r. 

niesłyszalne z widowni, że wrzawa tlumu też n•ie d<;>
chodziła do uszu widzów itd. Zarzucano aktorom, ze 
odbiegali od tradycji. Mimo to spektakl powtarzano 
11 razy. 

14. X. 1923 
w TEATRZE POLSKIM wystawiono WARSZAWIAN
KĘ z okazji sprowadzenia zwłok generałów Wybic
kiego, Kosińskiego i Niegolewskieg?. . 
Obsada: H. Arkawin (Maria), J. Biesrndecka (Annii:), 
J . Strachocki (Chłopicki), Z. Biesiadecki (Młody of1.- • 
cer), M. Bogusławski (Wiarus), W. Stoma (Skrzynecki) 
i fa. Spektakl uzupełnił fragment IX sceny LE
GIONU. 

31. X. 1924 
TEATR POLSKI wznowił WESELE w reżyserii W. R y
szkowskiego (który w krakowskiej prapre~ierze. grał 
Muzykanta pod pseudonti.mem Janczewskiego) i de~ 
koraciach S. Jarockiego. Obsada : M. Bogusławski 
(Gospodarz) , J. Sachnowska (Gospodynli), T. Chmie
lewski (Pan Młody), J. Biesiadecka (Panna Mł9da) . 
B. Wojciechowska (Marysia), B. Rosdński (DzJiad), Z . 
Hiesiadecki (Jasiek), M. Szpakiewicz (Poeta), J. No
wackoi (Dziennikarz), Z. Noskowski (Nos), J. Opieńsk'i 
(Ksliądz), H. Czechowska (Maryna), Z. Wie:zejska 
(Radczyni), Wł. Stoma (Czepiec), M. CzernlJ.akow~ 
(Czepcowa), A. Królikow.ska (Klimina), .B: Dąbrowski 
(Kuba), M. Piotrowski (Zyd), N. Młodz1eJowska (Ra
chel) B. Ludwiżanka (Isia), R. Gantkowski (Chochoł), 
J. Opieński (Widmo), W. Ryszkowski (Stańczyk), F. 
Ryll (Upiór) , R. Boelke (Wernyhor~). Recenzenci zgła
szali w iele zastrzeżeó. : Stefan Papee (Przegląd Poran
ny) narzekał, że spospoHtowano postać ~acheH, że 
nie snuła się jak urocze zjawisko po sceme, ale za
siadała do stołu, wygłaszając Wliersz: „ach ta chata 
rozśpiewana" jak apostrofę do półmisków! „Dalej, że 
v.. finale „chłopi mieli kosy, natomiast szable,flJinty 
ipistolety, które, według Wyspiańskiego, mają po
chwycić panowie, wis.iały spokojnie na ścianach ... 
Chwalono M. Szpakiewicza, J. Biesiadecką , T. Chmde
kwskiego, Z. Biesiadeckiego. 21 spektakli. 

29 . XL 1927 
w TEATRZE POLSKIM odbyła się premiera NOCY 
LISTOPADOWEJ w reż. Stanisławy Wysockiej i de
koracjach Stanisława Jarockiego z muzyką Lucjana 
Marczewskiego. 
Dr Jerzy Koller ganił scenografię, że pokazała ,_,kosz
marny obr az jakiegoś miasta, stosowny moze ?o 
IJZIEJÓW GRZECHU lub iakiejś innej tragedii wspoł-
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czesnej a nie do NOCY LISTOPADOWEJ, gdzie Kra
kowskie Przedmieście jest współczynnikiem artystycz
nym i tre5ciowym utworu. W obsadzie wyróżniono: 
St. Wysocką (Pallas), której głos „miał spiżową moc 
dzwonu„. J. Biesiadecką (Kora) i N. l\1łodziejowsk.1 
(Demeter). 
„Scena Kory i Demeter należała do szczytowych mo
mentów przedstawienia -- pisał Koller - a Kondrath 
(Makrot i Satyr) zarobił rzetelnie na awans, zasłużył 
co najmrniej na podniesienie o dwie rangi w kadrach 
aktorskich Teatru Polskiego". Inne ważniejsze role 
grali M. Godlewskii (Wysocki), J. Nowackii (Wielki 
Książę), Z. Grabowska (Joanna), W. Bracki (Chłopic
ki), Z. Noskowski (Gendre i Kudlicz), K. Żbikowska 
(Nike Napoleonidów), E. Zasempian]{a (Nike spod Che
ronei), J. Warnecki (Lelewel), l\l. Bogusławski (Kuru
ta) , T. Chmielewski (Potocki), A. Rodziewicz (Gendrc 
Młody). 13 spektakli. 

26. XI. 1932 
odbyła się w TEATRZE POLSKIM premiera AKRO
POLIS. Reżyserem był ówczesny dyrektor teatru T e
ofil Trzcińsk1i, który już w r. 1923 myślał o wysta
wieniu tego dramatu na Wawelu „jako kombinację 
żywego słowa i filmu" Zofia i Kazimierz Brau
nanowie w swojej monografJii o Trzcińskim pisz1 
„Gdyby do tej premiery doszło, Trzcińsk·i wyprze
d:liłby Erwina Piscatora ... Nie wiemy, dlaczego pro
jekt Trzcińskiego z 1923 r. nie został zrealizowany. 
Wiemy, że do projektu tego w r. 1932 l<azała po
wrócić Trzcińskiemu tęsknota za utraconym Kra
kowem". Koncepcja Trzcińskiego - pisał Witold 
Noskowsk!i - Wawel przedstawiony w urywkach 
plastycznych, za to przed każdą sceną przeźrocza 
artystyczne; które wprowadzają w nastrój polskie
go Akropolis. Tylko w akcie II mamy za tło Wa
wel wznoszący się na greckim Akropolu, pokazany 
w sylwetce a na końcu, gdy stary Wawel run:-\ł 
w gruzy wynurza się na tle Wawel nowy, złocisty, 
jako symbol Polski zmartwychwstałej". Jedną z naj
piękniejszych scen była wizja snu Jakubowego. 
Główne role grali J . Zaklicka (Klio-Aurora) wiersz 
w jej ustach miał · dżwięk kryształu - pisał J. Kolle~· 
Z. Noskowski (Priamus), J. Sachnowska (Hekuba), 
J. Nowacki (Ezaw), A . Bystrzyński (Jakub), N. Mło
dziejowska (Noc). S. Fiszer (Tempus-Izaak), Z . Ni
wińska (Helena-Panna) , J. Pichelski (Hektor-Har
fiarz). Dekoracje według wskazówek inscenizatora 
opracował Zygmunt Szpinger. Przeżrocza wykonano 
według rysunków Wyspiański.iego i grafik Wyczół
kowskiego. „W przedstaw.ieniu tym piszą Braunowie 

Trzciński okazał się twórcą naprawdę nowoczes-
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nym. Jak twierdzili współcześni i jak widać dziś 
z perspektywy lat - AKROPOLIS był najlepszym 
przedstawieniem zrealizowanym przez Trzcińskiego 
w całej jego karierze artystycznej". Ten wybitny 
spektakl grany był 19 razy. 

27. XI. 1932 
w TEATRZE NOWYM za dyrekcji Mieczysława Rud-· 
kowskiego wystawiono ZYGMUNTA AUGUSTA w 
reż. Konstantego Tatarkiewicza i dekoracjach Kobry-
nia i Skworcoffa. W roli Barbary wystąpiła Halina 
Cieszkowska, „Kiedy kurtyna podndosła się - pisał" 
dr Koller - i pani Cieszkowska ukazała się na tle 
ogrodu, miało się wrażenie, że to żywy obraz i niemal 
żałowało, kiedy artystka musiała przejść do ruchu"_ 

WESELE. Reż. Ludwik Solski. Scenografia: Zygmunt Szpin
ge r. Aleksandra Królikowska (Rachel), S. Smocz) ński (Poeta) _ 
TEATR POLSKI, 5. X. 1933 r. 



. WYZWOLENIE. Reż. Roman Zawistowski. Scenografia: Zy
gmunt Szpinger. Katarzyna Żbikowska (Heslia), Bronisław 
Dąbrowski (Konrad). TEATR POLSKI, 10. IX. 1936 r. 

S. Czajkowski grał Zygmunta, a Cz. Nadworna -
Bonę. Wieczór uzupełniły fragmenty WYZWOLENI.4 , 
WESELA ~ LEGIONU. Słowo wiążące wygłaszał 
A. Horwath . 

.3Ci. V. 1933 
w TEATRZE NOWYM wysta\viono CYDA w reż. 
K . Tatarkiewicza i dekoracjach Kobrynia. Obsada : 
K. Tatarkiewicz (Król), I. Faleńska (Inflantka), M . 
Pluciński (Don Gomez), H. Cieszkowska (Szimena) , 
M. Serwiński (Don Diego), W . Bracki (Rogryg) , L. 
Bracka (Eleonora), E. Wieczorkowska (Elwira, J. Ni
wińskd (Don Sancho) - 7 przedstawień . 

5. X. 1933 
w TEATRZE P OLSKIM WESEL E w reż. L u dwika Sol
skiego i dekoracjach Z . Szpingera. (Otwarcie sezonu 
za dyrekcji R. Boelkego i M. Piotrowskiego). Obsada: 
L . Solskli (Gos podarz, po ośmiu przedstawieniach 
J. Tylczyński) , M. Pluciński (Pan Młody), Z . Kislin
żanka (Panna Młoda), T. Koronk!iewicz (Marysia), 
A. Bilskti (Wojtek), W. Rolicz (Ojciec), K. Korecki 
(Dziad 1i Chochoł), J . Zliejewskii (Poeta), K . Przystański 
(Dziennikarz), Z . Noskowski (Nos), M. Piotrowski 
(Ksiądz), L . Zielińska (Maryna), J . Sachnowska (Rad
czyni), W. Niedziałkowska (Zofia), A. Zasadzianka 
(Haneczka), R. Boelke (Czepiec), Wasilewska (Czep
cowa) , H. Czarnecka tKlimina) , I. Rrenoczy (Kasia), 
N owakowski (Kuba i Upiór), R. Górowski \Żyd), 
A . Kró~ikowska (Rachel), T. Kostrzeński (Muzykant), 
~ Felińsk i (Widmo), ~.'L Bogusławskii (Rycerz Czar
ny), W . Hańcza (Wernyhora). 20 przedstawień . 

3. V. 1935 
CYD w TEATRZE POLSKIM. R ei.. K. Korecki , sc'!n. 
Z. Szpinger W . Hańczd (Król), Pawł:.:wska (Infa1rn~a), 
Z. Małynic-1 (Szimena), K . Przystać1ski ,Don Gornez). 
W . Konarsld (Don Diego), J . Zie,1e"..vski (Rodrn). 
A. Zasadz1anka (Eleonora), H. Chaniedrn (Ehvira), 
K. Korecki (Prolog) - 2 spektakle. 

24. I. 1936 
EOLESŁAW SMIAŁY w TEATRZE POLSKIM. Reż. 
H. Arkawin. Scen . Z. Szpinger. „Dyr . Boelke - pi
s ał dr Koller - jest może dz.iś w całej Polsce naj
lepszym dziedzicem roli Smiałego. Malarsko, głoso
'NO przedstawia t akie walory, których dziś już nawet 
Węgrzyn nie reprezentuje. Rolę tę gra za trzecim 
nawrotem, postać zrosła się z niim, mężniała, rozwi
jała się latami i przeżyciami". 
Superlatywami odbarza krytyk równ·ież W. Hańczę 
(Biskup) M. Bogusławskiego (Repsod), H . Chaniecką 
!Krasawica), H. Arkawin (Prolog i jedna z niewier
nych żon), K. Żbikowska (Królowa). 14 przedstawień. 

10. IX. 1936 
WYZWOLENIE w TEATRZE POLSKIM. Reżyser ano
nimowy (Roman Zawistowski) . Scenograf Z . Szpin
ger. Jerzy Koller pisał w recenzji „Pierwsze słowo 
należy się reżyserowi, jakkolwiek nazwiska nie wy
mieniono i jakkolwiek wiemy dlaczego tak się stało 
i o kogo chodzi. WYZWOLENIE dowiodło nam raz 
jeszcze, że ten kto je przygotował jest reżyserem z uro
dzenia, urn.ie bardzo Wiele, bez względu czy ma pra
wo swego syndykatu do , podpisania się na afiszu". 
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Obsada: Bronisław Dąbrowski (Konrad - J . Koller 
podkreślił „wielkie walory roli zasługującej na mia
no kreacji"), E. Łabuńska (Harfiarka), Z . Noskowski 
(Samotnik), E . Szupelak-Gliński (Reżyser) , B . Ludwi
żanka (Wróżka), W. Konarski (Szarzec), B . Rosłan 
(Karmazyn), J . Porębska i A . Zasadzianka (córkii), 
K . Pągowski (Hołysz) , W. Hańcza ·(G eniusz) , S . J a 
worski (Prezes), W . Rolicz (Przewodnik), E . Żbikowska 
(Hestia) , M. Plucińskti (Karnodzieja) , M. Bogusławski 
(Prymas), E . Baryka (Mówca) , M. Piotrowski (Ojciec), 
R . Kierczyński (Słowo Poety) - 10 przedstawień . 

1. XI. 1936 
CYD w TEATRZE POLSKIM, re ż. R. Boelke. Scen. 
Z. Szpiinger, Z. Noskowski (Król), Z. G ryf-Olszewska 
(Infantka), J. Jabłonowska (Szimena), R. Boelke (Rod
ryg) - 2 przedstawienia. 

1. II. 1946 
WESELE w TEATRZE POLSKI M za dy rek cjii Władys..: 
lawa Stomy. Re'ż. Wł. Stoma, scenogr. J. Piasecki. 
Muzyka J. Młodz:iejowski. Obsada: M. Serwińsk<i (Gos
podarz) , H . Czechowska (Gospodyni) , O. Jacewicz (Pan 
Miody), O. Bielska (Panna Młoda) , J. Mar<.isówna (Ma
r ysia), J . Niewęgłowski (Wojtek), A . Dzwonkowski 
(Dziad) , M. Jasiecki (Jasiek), Z. Wojdan (Kasper). 

W E S E L E. Reż. Wł adysław S tom a. S cenogra fi a: Ja n Piasecki. 
T E ATR P OLSKI , 1. II. 1946 r. 
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L . Stępowski (Poeta), K . Przystański (Dziennikarz) , 
Z. Noskowski (Nos), R. Dereń (Ksiądz), I. Żuchowicz 
(Maryna), A. Podgórska (Radczyni), H. Ziółkowska 
(Haneczka), K. Wichniarz (Czepiec-gościnnie), K. Żbi 
kowska (Czepcowa), B. Wojciechowska (Klimina), I. Ja
glarzowa (Kasia), A. Kuryłło (Kuba), W. Neubelt (Żyd) , 
Z . Barwińska (Rachel), T . Łuczak (Muzykant), <- ,. ,,.. 
(Chochoł) , * <· '' (Widmo), St. Drewicz (Stańczyk) , 
J . Warmińskti (Czarny Rycerz) , • J. Andrzejewski. 
(Upiór), L . Dy trych (Wernyhora). 
6~ przedstawienia - 27 084 Wlidzów. 

11. II. 1956 
CYD w TEATRZE POLSKIM (za dyrekcji Aleksan
dra Gąssowskiego). Reż . R . Sobolewski. Scenogra
fia : Karol Frycz. Muzyka Ryszard Gardo. W roli 
Szimeny gościnnie Nina Andrycz. Obsada: A . Gąs
sowski i Ł. Rabski (Prolog), J. Mazanek i Z. Kuźniar 
(Król), J . Manisówna i T. Waśkowska (Infantka), J. Cho
dacki (Don Gomez), Niina Andrycz i B . Frejtażanka 
(Szimena), K. Przystański. (Don Diego), M. Pluciński 
(Rodryg) , M. Bystrzyńska i I. Osuchowska (Eleonora), 
W . B ykowska (Elwira), R. Sobolewski i J. Strumit1-· 
ski (Don Sancho), M. Aleksandrowicz (Don Arias). 
B . Ciesielski (Don Alonzo), D . Czapkówna (Paź) . ·-
6·1 pr zedstawtiania - 30 406 Wlidzów. 

14. II. 1959 
WESELE w TEATRZE POLSKIM za dyrekcji Ireny 
i Tadeusza Byrskich. Reż . T . Byr ski. Scenografia : 
Piotr Potworowski. Muzyka : Tadeusz SzeligowskL 
Obsada: W. Głąbik (Gospodarz), M. Górzyńska-Mie
dzińska (Gospodyni), S. Niwińskti (Pan Młody), A. Cie
pielewska i J . Ratajska (Panna Młoda) , A. Pewnicka 
(Marysia) , J. Kordowski (Ojciec), M . Borniński i K .. 
Łastawiecki (Wojtek), M. Dąbrowski i Z . Kuźniar (Ja
siek), L. Detkowski (Dziad), M. Okopiński (Poeta), 
E . Robaczewski (Kasper) , E. Kotarski (Nos) A . Ant-· 
kow.iak (Dziennikarz), H . Górzyńska i I. MaśLińska 
(Maryna), M. Aleksandrowicz (Ksiądz), S. Mazare
kówna (Radczyni), z. Żelewska (Zosia) , W. Elbińska 
(H aneczka), S. Czyżewski Czepiec) , J. Wolska (Czep 
cowa), B . Orszańska (I~limina) , H. Dobrzanka (Kasia) , 
JVI. Dąbrowski i Z. Kuźniar (Staszek) , H. Olszewski 
(Kuba) , S. Płonka-Fiszer (Żyd) , B . Frejtaźanka i T . 
Waśkowska (Rachel), J. Zembrzuski (Muzykant), ,,. •:· <
(Isia), Z. Graczyk (Chochoł), M. BornJński i K. Łasta
wiecki (Widmo) , W. Ziembiński (Stańczyk) , J . Kozłow
skli. (Rycarz Czarny), S. Śliwiński (Upiór) , K . Przy 
stański (Werny hor a). 64 przedstawienia -:- 26 OOO wi
(l zów. 



WESELE. Reż. Tadeusz Byrski. Sc~nografia : Piotr Potwo
rowski. TEATR POLSKI, 14. II. 1959 r . 

16. III. 1959 
WIECZÓR WYSPIANSKIEGO w TEATRZE POL
:SIGM - z udziałem Jacka Woszczerowicza, Halin:v 
KossobudzkJ.ej i Ignacego Gogolewskiego. 

'.22. X . 1966 
WYZWOLENIE w TEATRZE POLSKIM za dyrekcji 
Marka Okopińskiego . Reż. M. Okopiński. Scenogr. 
:S. Bąkowskii. Obsada: A. Adamczewski i Z. Wardejn 
<(Konrad), T . Wojtych (Reżyser i Maska XVI), D. Ba
licka (Muza), A . Makowiecki (Karmazyn 'i Maska V) , 
H. Olszewski (Hołysz 'i Maska XVIII), Z. Zachariusz 
(Prezes i Maska II), P. Wypart (Przewodnik i Maska 
lX), W. Nowosielski (Mówca, Maska VIII i Młody 
aktor), S . Owoc (Ojciec, Stary aktor i Maska III), 
J ,. Dąbrowski (Syn i Maska XX), N. Grudnik (Har
fiarka), E. Warzecha (Samotnik i Maska IV), S. Szre
niawski (Echo - Karnodzieja i Maska XI), M. Mirski 
(Starzec 1i Maska XVII) , H. Machalica (Prymas i Mas
ka XIX), E. Pietraszewsk i (Geniusz - Maska X) . 

WYZWOLENIE. Reż. Marek Okopiński. Scenografia: Sta
nisław Bąkowski. TEATR POLSKI , 22. X. 1966 r. 
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TEATR TOTALNY 
A TEATR 

AUTONOMICZNY 
PAUL PORTNER 

D w a k i e r u nk i w s p ó ł c z e n e g o t e a t r u 

Wyjaśnienie pojęć 

C zym jest teatr? Postawienie tego pytania przez 
·ludzli teatru w ramach samego teatru jest czymś no
wym. Wysunięc<ie zasadniczych obiekcji w odniesie
niu do środków . teatru, związane jest z przebudze
niem się samoświadomości artystycznego tworzenia, 
występującym prawnie równocześnie we wszystkcih 
dzied21inach sztuk!i. To, co zwykliśmy dziś określać 
nader szerokim pojęciem „sztuka współczesna", wy
wodzi s•ię właśnie z tego zwrotu widzenia estetycz
nego: od filozoficznych rozważań, które osiągnęły swój 
punkt szczytowy i systematyzujące zamknięcie w este
tyce Hegla - do refleksji samego artysty nad środ
kami i moż1iwościarrui swej sztuki. Od aksjomatycz
nej estetyki uniwersyteckiej - a widziana od strony 
artystycznego tworzenia: od abstrakcyjnej - odróż
nia się konkretna estetyka producentów. Ogranicza 
si(~ ona do omówienia techniki, materiałoznawstwa, 
wyjaśnienria metod. W wojowniczym etapie począt
kowym tendencje usamodzielnianiia się poszczegól
nych gałęzi sztuk prowadziły do deklarac}i niezależ
ności, :lcmagają się urnnięcia wsz.eolkich obcych 
składników. I tak np. polemizowano - jeśli chodzi 
o sztuki plastyczne - przeciwko treściom literacki.im, 
jeśli zaś chodzi o teatr, występowano przeciwko prio
rytetowi elementów literackich oraz przeciwko auto
rytetowi sztuk plastycznych, który dopiero co został 
zaktualizowany teatralną reformą stylu. 

Ogłoszenie autonomii „czystego teatru" nastąu<iło 
prawie równocześnie z proklamacjamli teatru inte
gralnego, który uznał połączenie wszystkich artystycz
nych środków wyrazu za własny program. Rozróż
nienie obu antytetycznie naszkicowanych kierunków 
v.:spółczesnego teatru, bazujacych na zasadniczo od
miennych poglądach, nie zostało dotychczas przepro
wadzone w stopniu wystarczającym. Ciągle jeszcze 
myli się je lub też stawia się pomdędzy nimi znak 
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równości. Zatrac ie granic oraz zatarcie kryteriów pro
'" adzi do pomieszania pojęć, uwidaczniającego się nie
ustannie w krytycznych omówieniach eksperymentów 
teatralnych, a ostatnio także i w manifestach ekspe
rymentatorów. Oba kierunki rościły oczywiście od 
początku pretensje do tego, że reprezentują właściwy 
,.teatr współczesny". Obie przeciwstawne tendencje 
dadzą się sprowadzić do zasadniczych cech „współ
czesnej sztuki", i to utrudnia ich ocenę. Spróbujmy 
zatem najpierw określić genezę oraz porównać oba 
te kierunki z wydarzeniami zaszłymi w układzie este
tycznym. 

Teatr „czysty' jest latoroślą puryzmu; muzykę cy
tuje się tu jako wzór, jej czysta samowystarczalna 
forma wtinna znależć w teatrze autonomicznym sweg<> 
odpowiednika, podobnie jak jej absolutność (Abso
lutheit) insp'iruje roszczenia do totalności koncepcji 
całościowego dzieła sztuki. Te:<tr autonomiczny da 
sie bezpośrednio odnieść do podobnie ukierunkowa
nych dążeń w sztukach plastycznych; zwrot w stronę
specy:fJicznych środków malarskich (des Malerischen) 
odpowiada zwrotowi do elementarnych, rdzennie włas
nych środków teatralnych. W obrębie sztuk plastycz
nych przełomową rolę odegrało odkrycie sztukli tzw. 
ludów „prymityv.nych " (przede wszystk•im sztuki mu-

- rzyńskiej) przez kubizm i sztukę ludową, oraz ,,sztu
ki dzieci" przez ekspresjonizm (przede wszystkim w 
grupie Der Blaue Reiter). Również w pierwszym ma
nifeście teatru autonomicznego, w Apologii teatral
?tości Mikołaja J ewreinowa (1908) domagano się po
wrotu do żródeł teatru; sztuka ludowa podobnie jak 
preestetyczne formy zabawy (obrządki tzw. ludów 
„prymitywnych") stają się miarodajne dla odnowy· 
dawnego mima. 
Ideę teatru totalnego rozważano pod znakiem sym

bolizmu. Wokół pisma Mir iskustwa zebrała się grupa 
literatów, malarzy, muzyków, tancerzy, ludzi teatru 
(krąg Mamontowa), której tendencje dałoby się po
równać z tendencjami współpracy wszystkich środ
ków artystycznych, uwidaczniającymi się w kręgu 
Revue Blanche w Paryżu. Podkreślam tę genezę, 
ponieważ to inicjatywa Rosjan doprowadziła do pierw
szych realizacji teatru totalnego w Rosyjskim balecie 
Sergiusza Dtiagilewa. Nie wolno też zapominać o wa
gnerowskiej koncepcji całościowego dzieła sztuki, któ
rą podjął i zaatakował Wasyli Kandinsky. Określa 
ona jednakże jeszcze jego projekty kompozycji sce
nticznych, pomyślanych jako „abstrakcyjne syntP.zy 
scen". Szczególn·ie duży udział plastyków w ekspery
mentach teatru totalnego v.1idać w scenie grupy Sturm,. 
oraz scenie Bauhausu. Daje się on również prześle
dzić aż po taki:? teatralizacje sztuk plastycznych, jak 



u ldnetyków (Tinguely, Kramer , P iene, Spoerri) , czy 
w manifestacjach happeningów. 

Teatru totalnego domagali s ię przede wszystkim 
ludzie teatru, on1i też realizowali go. Należałoby t u 
wymienić nazwiska Tairowa, Jewreinowa, Craiga. Ta 
linia rozwojowa teatru da się prześledzić aż do naj
nowszych eksperymentów teatralnych w Polsce, do 
„teatru autonom1cznego" Tadeusza Kantora. „Pod 
teatrem autonomicznym rozumiem teatr, który nie 
chce być „aparatem reprodukowania", co przecież 

<>znacza, że tekst literacki jest interpretowany przy 
pomocy środków scenicznych. Teatr mój rości sobie 
pretensje do posiadan'ia własnej , całkowicie niezależ
nej rzeczywistości" . Tadeusz Kantor stanowi stano
wisko skrajne, określone przez stosunek napięcia po
między utopią a praktyką teatralną. „Teatr nie jest 
aparatem do reprodukowania literatury. Posiada on 
autonomiczną rzeczywistość. Tekst dramatyczny j_est 
tylko zastałym, gotowym, zamkniętym , niepodziel
nym składnikiem „ . " Chodzi zatem o wykluczenie lri
t eratury, o uwolnieruie teatru z więzów literackości. 

W Notatkach r.eżysera (1911>--1920 Ta'irow p'isze : 
„Wiemy że wted y nastawał okres rozkwitu teatru , 
gdy teatr rezygnował z napisan ych sztuk 'i tworzył 
swoje własne scenariusze... ów nowy teatr, do któ
r ego dążymy i o którym tu mówię, nie jest stwarzany 
J)rzez Uteraturę , tylko przez nowego mistrza - akto
ra, któremu już teraz, po kilku pierwszych krokach , 
robi się ciasno w wytyczonych mu przez literaturq 
r amach". 

Edward Gordon Craig sformułował swój pierwszy 
manifest w formie rozmowy pomiędzy reżyserem 
a bywalcem teatralnym, w szkicu Sztuka teatru (Ber
lin 1905). Polemizuje on ze współczesnymi mu dra
matopisarzami, którzy są dziećmi Hteratury, a nie 
teatru: „Ojcem dramaturgii był tancerz. Zamliast szu
kać swych słów na podobieństwo lirycznego poety, 
pierwszy dramaturg wykuwał swoje dzieło z akcji, 
słowa, linii, koloru, r ytmu„. Teatr nie zawsze powi
nien być skazany na inscenizowanie dramatów, z cza
sem powinien inscenizować dzieła sceniezne swoje.i 
własnej sztuk:i... Obejdziemy s ię wtedy bez wsparcia 
dramatopisarza, a nasza sztuka stanie s ię wtedy sa
m odzielna". 

\.Vszechnioc reżysera 

Zarówno Cralg jak i Tairow przeciwstawiaj ą siq 
'Określonemu typowi pisarza teatralnego, m ianowic ie 
<lramatop'isarzowi, pracującemu przy biurku i nie bio
rącemu udziału w procesie scen icznego kształtowan;ia . 
Pragną oni przywolać autora z powrotem na scenę, 
m a on być znawu bratem lub - określając bardziei 

rzeczowo - współpracownikiem aktora. Postulat ten 
przebrzmiał jednakże bez echa: i tak doszło do tego. 
ŻP. miejsce pisarza zajął inscenizator, że to on autory
zował sam siebie; że sam opracowywał swoje własne 
wzory gry oraz teksty. Gdyż tak w ogóle to nie moż
na się obejsć bez autora; również i w antyliterackim 
teatrze musi być akcja i słowo . W teatrze improwi
zowanym autorem staje s ię aktor, w teatrze reżyser
skim „autorem kształtowania sceny" jest reżyser . 
„Nie stworzono jeszcze literatury dramatycznej dla 
sceruicznej konstrukcj i scenicznej , która łączyłaby dziś 
jeszcze odrębne elementy arlekinady, tragedii, ope
retkii, pantomimy i cyrku w załamaniach promieni 
duszy współczesnego nam aktora i poprzez jego twó r
czy rytm. (Gozri okazuje się być dla tego celu nazbyt 
prymitywny). Dlatego sami piszemy dla siebie nasze 
sztuki, wykorzystując na razie dzieła E. T. A. Hof
fmann a . Znajdu jemy bowiem w jego nieokiełznanej 
fantastyce bogaty materiał, odpowiadający naszym 
scenicznym dążeniom pod względem rytmicznym ". 
Podczas gdy Tairow szuka jeszcze tworzywa w „lite
raturze niedramatycznej", inni reżyserzy sięgają tak
że po tematy dramatyczne, traktują je jednak jako 
surowiec i roszczą sobie prawo do swobodnego prze
kształcania . To przede wszystkiim Meyerhold obcho
dził się samowolnie z oryg.inałami). Na marginesie 
niech wspomnę, że wielcy reźyserzy - np. Piscator -
motywowali swą samowolę kondecznością w yrówna
nia braków w dramaturgicznej produkcj•i. 

Problem, czy wolno reżyserowi posłużyć się sztuką 
oryginalną w celu przetopienia jej we własne form y, 
był często dyskutowany, bowiem autorzy protesto
wali przeciwko zeszpeceniu "i zdeformowaniu swych 
dzieł. Zasadniczy problem nie został jednakże jeszcze 
dostatecznrie przemyślany . Czy spektakl teatralny jest 
artystycznym wydarzeniem, rządzonym własnymi pra
wami, albo też czy jest przedstawieniem, interpreta
c ją dzieła literackiego? Inaczej formułując: Czy pod
czas transpozycji dzieła napisanego na dzieło scenicz
ne zachodzi coś więcej, niźli przemiana słowa w gesty, 
wartości czasowych w przestrzenne? Czy ekwiwa
lent sceni czny jakiegoś tekstu jest tylko ożywieniem 
założeń i wskazówek, a więc możHwy do osiągnięcia 
popr zez odtworzenie, albo czy zakłada wolność włas 
nego działania? Nie łatwo jest dać odpowiedż, od
nosząc ją do naszego współczesnego ruchu teatralne
go, tak jak to n p. zrobiono w dyskusji wokół „mowy 
obelżywej " Leopolda Ahisena, slderowanej przeciwko 
jego reżys erom. Nierozstrzygnięte położenie pośred
n ie porruiędzy autonomicznymi tendencjami teatral
nym i pewnych reżyserów, a roszczeniamj tea tru li te
rackiego pozostawia t en spór vv półmroku . 
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Jako założenie teatru autonomicznego niezbędna 
jest praca naukowa, podobnie jak nowa szkoła aktor
ska konieczna jest dla realizowania tej utopii. Oba 
te postulaty wysuwał zarówno Tairow jak i Craig. 
„Z realnego przebiegu rozwoju teatru pragnę wypro
wadzić ugruntowane przez doświadczenie zasady, re
guły, formuły, które być może pozwolą mi lub in
nym, bardziej uzdolnionym, poz.nosić pierwsze kamie
nie pod budowę wspaniałego i potrzebnego gmachu 
nauki o sztuce teatru. Jestem głęboko przekonany, 
że nauka taka będzie kiedyś istniała i że nasza sztuka 
otrzyma dziięk>i. niej taką mocną podstawę, z której 
będzie mogła pewnie i bez zagrożenlia dokonywać swo
ich potężnych twórczych lotów, bez narażania się na 
niebezp'ieczeństwa upadków lub samounicestwienia. 
w obszarach jej spokrewnionych, a jednak odmiennych 
sztuk ... Aby jednakże ta nauka otrzymała mocne pod
stawy dla swych konstrukcji oraz ich rozwoju, jest 
rzeczą konieczną, by sztuka teatru uznała wreszcie 
samą s·iebie i by odgraniczyła s•ię od wszystkich przez 
nią asymilowańych sztuk: teatralizacja teatru winna 
zostać przeprowadzona konsekwentnie do końca . 

Teatr jest teatrem. Ta prosta prawda winna być 
wreszcie zrozumiana. Siła teatru leży w dynamiżmie 
scenicznej akcji. Działającym jest aktor. Jego siłą 
jest jego mistrzowstwo. Mistrzostwo aktora jest naj
wyższą, prawdZJiwą sHą teatru". 

Aktor 

Jedyny pokaz tej „autonomicznej potęgii scenicznej 
mistrzowskiego aktora" przeżyłem w przedstawieniach 
mima Marcela Marceau. Udowodnił on, że pojedyń
czy protagonista - bez wsparcia ze strony scenografii, 
muzyki, literatury - może się stać wydarzeniem te
atralnym, frapującym tysiące widzów, i właśnie dziętd 
rezygnacji z dodatkowych środków może oddziaływać 
bardziej istotnie. W moim pojęciu Marcel Marceau 
jest oczywiście poetą, a zatem autorem własnych lek
Etów scenicznych; a dotąd tylko uniwersalne uzdol
nienia ludzi teatru mogły zastąpić autora. Swój pierw
szy praktyczny sukces odnotowuje ten kierunek w 
rozwoju sztukii mimu, będącej punktem programu 
numer 1 w reteatralizacjach Ta'irowa.. Meyerholda, 
Craiga oraz aż po projekty Copeau, Dullina, Artauda 
i Decroux. 

Jak przedstawia się sprawa z „autonomicznym te
atrem" Kantora, nie potrafię ocenić, pon·ieważ nigdy 
nie oglądałem przedstawienia tej kompleksowej for
my z „czysto teatralnych" środków. Ambicje tego 
eksperymentu teatralnego potrafdę wyprowadzić z ma
n'ifestu Kantora: „MOJ<' urzeczywistnienie teatru au-

tonomicznego nie jest ani wyiasmeniem tekstu dra
matycznego ani przekładem na język teatru, ani in
terpretacją, ani aktualizacją. Nie jest ona też poszu
kiwaniiem ,ekwiwalentu scenicznego', który stwarzał
by coś w rodzaju drugiiej akcji i który można by 
fałszywie nazwać ,autonomicznym'. Moim celem jest 
znalezienie naiwnej formy. To, co ja kreuję, jest 
rzeczywistością, jest zbitką przypadkowości, którym 
stoi na przeciw dramat. Nie znajdują s·ię jednakże
one względem siebie ani w logicznym ani w analo
gicznym związku, ani równolegle ani chaotycznie" -
Kantor wskazuje także na wzorzec, inspirujący „czy-· 
stą teatralność": „A zatem cyrk. Jest on elementarną 
podstawą teatru, w nim uaktywniają się autentyczne
wartośC!i teatru, choćby jego specyf.iczna umiejętność 
demaskowania rzeczywistości... Cyrk i błazenada są; 
bezkompromisowe w przedstawieniu nagości, w ob'1a
żaniu powagi, w uzyskiwaniu komizmu, w odkr:vwa
niu człowieka". 

Oprócz zachwytu cyrkiem, powrotu klowna, arleki
na i mima, tendencje reteatralizacji przyniosły ze so 
bą wzmożone zainteresowanie improwizacją sponta
nicznością, przyniosły współgranie widzów. Jako po
tE:ga teatralna tendencje te nie przedst:;iv.'iają jednakże
dużej s'iły; doprowadziły one wprawdzie do cząstko
wych zwycięstw czystego teatru aktorskiego czy de> 
Plementarnej magii sceny, jednakże ten drugi kieru
nek teatru jest bardziej znany i bardziej skuteczny. 
W ank~eaie rozpisanej przez ITl - Institut Interna
tional du Thećitre (Le Theatre dans le Monde, 1966) 
pytano ludz•i teatru o ich zdanie co do teatru total-· 
nego. Jerzy Grotowski, który wspólnie z krytykiem 
Ludwikiem Flaszenem utworzył w Opolu Teatr-La
boratorium „13 Rzędów", wspomnia~ o cezurze po
między dwoma różnymi ujęciami totalności, oiągle
sif; miesząjącymi. Odrzuca on zbitkę środków zewnę-
trznych (ruchome formy przestrzenne, muzykalizację· 
~ceny, grę świateł, film, efekty widowiskowe i cyrko
we), ponieważ poprzez to „przemieszanie elementów 
teatr traoi swoją specyficzną odrębność". Odrębność 
teatru polega na usceniicznieniu obecności aktorów 
i publiczności, precyzyjniej zaś rzecz nazywając: „met
tre en presence", stworzeniu bezpośredniego osobi
stego kontaktu („tangible") pomiędzy nimd". Pod pu
blicznością Grotowski nie rozumie ogółu, zbiorowiska 
ludzi przychodzących do teatru, ale współtworzących, 
wdających się w grę: reagujących, poinformowanych, 
odważnych partnerów. Koncepcja Grotdwskliego 
wskazuje w szczegółach na Teatr okrucieństwa Artau
da; Artud żąda co prawda teatru integralnego i do
puszcza wszystkie środ~i scenicznego oddziaływa
nia (mógłby w tym względzie uchodzić za promotora 



teatru totalnego) - jednakże jego zwrot do teatru 
wschodnliego, jego zaufanie do twórczej mocy spon
tan•iczności .i ekspresji ciała aktora, czyndą zeń pre
kursora teatru autonomicznego. 

Piscator 

Teatr totalny: Erwin Piscator rozróżnia w swoim 
dyskusyjnym przyczynku „teatr totalności" (Theater 
der TotaLitat) od „teatru totalnego" (totales Theater), 
i zauważa zaraz na wstępie, że wyrażenie „totalny" 
jest zdyskredytowane w Niemczech przez system „to
talitarny". Rozurruie on pod „teatrem totalnym" fuzję 
odtwórczych sztuk plastycznych, muzyk.i, literatury. 
Nie zgadza się na to, by użycie form wyrazu (mówie
nia, śpiewu, pantomimy) - jak to ma powiedzmy 
miejsce w inscenizacji Krzysztofa Kolumba Claudela 
przez Jean-Lou'is Barraulta, nazywać „totalnym": 
równie dobrze można by określać teatr Kabuki „tea
trem totalnym", ale zarazem 1i „teatrem epickim". Ptis
catorow'i bardziej odpowiada wyrażenie „teatr nau
kowy". „Teatr totalności" odnosi się do formy gry, któ
ra umliejscawia wdC!za w centrum pola gry (Spiel
raum), która otacza go sceną totalną °7i konfrontuje 
z totalnym światem gry. 

Termin „teatr totalny" podsunął PiscatoroWli Wal
ter Gropius, który swój własny pogląd sformułował 
w odniesieniu do teatru Bauhausu: „Dzieło sceniczne 
- jako ork'iestralna jedność - spokrewniona jest 
wewnętrznie z dziełem architektoniicznym. Podobnie 
Jak w dz~ele architektury wszystkie człony rezygnują 
z własnego Ja na rzecz wyższej wspólnoty (Lebendig
keit) całego dzieła, tak formuje się też w dziele sce
nicznym wielość artystycznych problemów według 
tego własnego nadrzędnego prawa w nową jedność." 
Już w roku 1912 podjął Wasyli Kandinsky w swym 
manifeście O kompozycji scenicznej (w Der Blaue 
Reiter) wagnerowską ideę całościowego dzieła sztu
M, przedstaWlił ją krytycznrie jako „zewnętrznie ma
terialistyczną kombinację" elementów i przeciwsta
wił •im jedność kompozycyjną „wewnętrznego dźWlię
ku". Moholy-Nagy uzasadnia swoją koncepcję ani 
zwrotem do Wagnera ani zwrotem do futurystów, od 
których - jako kontynuatorów Wagnera - zdystan
sował się już Kandinsky: „Sztuki plastyczne znalazły 
już czyste środki wyrazu, owe prymarne proporcje 
(relacje) barw, masy, tworzywa. Ale w jaki sposób 
dadzą Slię włączyć równowartośaiowo ludzk•ie ciągi 
gestów i myśli w splot opanowanych, 'absolutnych' 
elementów dźwięku, śWliatła, barwy, formy ii ruchu? 
Jeśli chodzi o te sprawy, można nowemu twórcy tea
tru podsunąć tylko sumaryczne propozycje. Tak więc 
powtórzen•ie pewnej myśM tymi samym.i słowy, w tej 

samej lub różnej tonacji, przez wielu wykonawców, 
może działać jako środek systematycznego kształto
wania teatralnego (chóry; ale nie ów towarzyszący, 
pasywny chór antyczny). Albo te przy pomocy syste
mu luster niezmiernie powiększone twarze, gesty akto
rów d ich odpowiednio do wielkości wzmocnlione gło-
5y. Podobnlie działa równoczesne synoptyczne, syna
kustyczne ... oddanie myśli ... lub też to na podobień
stwo zębatych kół zachodzące na siebie ukształtowa
nie myśli." Moholy-Nagy zrealizował jako przykład 
swojej . syntezy formy, ruchu, dźwięku, światła, bar
wy i zapachu Szkic partytury mechanicznej ekscen
tryki. Zadanie autora sztuk scenicznych widzii on w 
tworzeniu asocjacyjnie daleko rozgałęzionych „dźwię
ków", niezależniie od układu muzykalne-akustycznego. 

Teatr muzyczny 

Rzecz znamienna, że koncepcje teatru totalnego rza
d:lliej podejmują pisarze niźli muzycy. Karlheinz 
Stockhausen określił swój · teatr muzyczny Originale 
(Kolonia 1961) nast.: „Samodzielne składniki (Mo
mnete) powiązane ze sobą wedle d.ntensywnośoi, trwa
nia, gęstości, stopnia odnowy, zasięgu oddziaływania, 
równoczesności, kolejności, harmonliki scen - melo
dyjności scen. Dynamika scen, agogika scen, optyka 
scen, kolorystyka scen". Sur Scene, Pas de Cinq oraz 
Tremens Maurycego Kagela stanowią eksperymenty 
sceniczne, wywodzącę sdę z ducha muzykd; wymie
rzają one wyznaczane przez Kandinskyego i Moholy
Nagyego różnice dźwięków, form, poezji: „Jako kom
pozytor czuję slię coraz bardziej zobowiązany bez
dźwięcznym tworzywom. Nie uważam lego za na
miastkę właściwego komponowania, lecz - wprost 
przeciwnie - za potwierdzenie, że definicje pojęć 
użytych w leksykonie w m'iejsce tego słowa, ,złoże
nie' i ,mii.eszanina', trzeba równie świadomie zaakcep
tować jak ,kompozycja'... Słowo, światło i obraz zo
stają artykułowane w porównywalny sposób, podob
nie jak tony, barwy dźwięku i tempa ... ; bez muzycz
nych elementów, sens czy bezsens wszysktich wyda
rzeń scenicznych nie może być skutecznie wyrażony, 
pon'ieważ środki kształtowania „homme de theatre" 
insp.irowane są raczej przez autentyczne metody kom
pozycyjne muzykd, nd.źli przez jakiekolwiek inne ... " 
Zarówno Henri Pousser (który wspólnie z Michel Bu
torem napisał Waszego Fausta, „zmienną operę do 
współgrania") jak li Gyorgy Ligeti, którego „kompo
zycja dla teatru" pt. Przygody i nowe przygody wy
stawliona została w operze państwowej w Stutgarcie, 
wnieśli wkład do muzycznego teatru totalnego. W in
ny sposób uczynihl. to Johne Cage, Luciano Berio 
i Luigi Nono. Podczas gdy Nono pracował wraz z Emi- · 
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lem Vedova nad swoją inscenizacją Nietolerancji 
{Wenecja, 1960), Berio stworzył wspólnie z zespołem 
baletowym Ann Halprdn Wystawę, syntezę teatru to
talnego (Teatra la Fenice, Wenecja 1964). H. H. Stu
ckenschmidt wddział w tym „początek nowej ery w 
sztuce teatralnej". „Gdy poszczególne elementy sce
nicznego kształtowania formy, elementy apelujące do 
oka i ucha, współdZliałają ze sobą, to czynią to w spo
sób zupełn1ie obcy naszej przyczynowośai, znanej nam 
w rzeczywistości... Teatr Ann Halprin polega - po
dobnie jak teatr Stanisławskiego - na całościowo wy
trenowanym człowieku, który musi być i mówcą 
i akrobatą d śpiewakiem, musi umieć gwizdać i wyko
nywać wiele, wiiele innych rzeczy. Pokazuje on jed
mik także człowlieka w jego zrównaniu ze światem 
p·rzedmiotów, wykluczonego z sensualnych związków, 
chociaż i one są brane pod uwagę. Dzieło sztuki dra
majycznej zostaje tu konsekwentnie retransponowane 
w s.ferę mar~eń, z której się przecież pierwotnie wy
wodziło„. Godny uwagi wydaje mi slię fakt, że korze
nie tej najbardtiej nliezależnej od tradycji współczes
nej sztuki teatralnej mimo to sięgają - gdy chodzi 
9 sferę · ducha - do początków naszego stulecia". 
Największe trdumfy śwlięcił teatr totalny w balecie 

rosyjsklim Ser~iusza Diagilewa, który pierwszy popie
rał konsekwentnie twórczą współpracę malarzy (Picas
so, Braque, Matisse, Miró), muzyków (Strawiński, 
Satie), pisarzy (Cocteau) d choreografów, oraz w pro
wokacyjnych spektaklach baletowych szwedzkiego ba
letu Rolfa de Mare (;Paryż, 1924), które stały Slię nde
pospoliytmli dzięki współpracy Fernanda Legera, 
Francis Flica1'ii i paryskich dadaistów. Dziś tę trady
cję teatru totalnego jako „syntezy scenicznej" konty
nuuje Maurdce Bejart. Zaprowadziłoby to nas jednak 
za daleko, gdybyśmy chcieli dokonać przeglądu wszyst
kich eksperymentów teatru totalnego: należałoby tu 
wspomnlieć o realizacjach praskiego teatru Laterna 
Magica (Jozef Svoboda, Alfred Radok), nawiązujących 
do eksperymentów sceny świetlnej Moholy-Nagyego 
przy Bauhausie oraz do pracy Czecha E. F. Bur.iana, 
kótry stał blisko Meyerholda. Jan Kopecky, dyrektor 
Instytutu HistorWi Teatru uniwersytetu praskiego, 
kreśli dokładne granlice: „Aby stworzyć spektakl to
t alny, to znaczy, by stworzyć syntezę, jedność, należy 
w każdym konkretnym przypadku ograniczyć możli
wośai, sprawdzić spektakl do jego koniecznych środ
ków wyrazu. Niie chodzi o to, by dokładać wszelklich 
starań o użycie totalności wszystkich możliwych środ
ków, lecz by uczynić z dzieła scenlicznego organliczną 
totalność (całość)". 

'Co w ramach teatru literaclciego (Sprechtheater) 
wydaje się być nader niezWYkłe, w operze jest pra-
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wie że samo - przez się zrozumiałe. Najbardzdej kon
sekwentnym orędownlikiem „opery jako totalnego 
teatru", jest obecnlie kompozytor Bernd Alois Zim
mermann. Stw.ierdził on ż okazjli wystawienia swej 
opery Zolnierze (według Lenza) w Kolonii: „Jeżeli 
mówi stlę o operze w ten sposób, to należy ... mieć na 
myśl'i teatr, który pojmuję jako koncentrację wszyst
kich środków teatralnych dla komunikacji w miejscu 
umyślnde do tego zbudowanym. Innymi słówy: archi
tektura, rzeźba, malarstwo, teatr muzyczny, teatr 
słowa, balet, :fiilm, mikrofon, telewizja, technika taśmy 
i dźwięku, muzyka elektronowa i konkretna, cyrk, 
musical li wszystkie formy teatru ruchu (Bewegungs
theater) zbiegają się w fenomenie pluralistycznej ope
ry... Usiłowałem w swej operze Zołnierze poczyndć 
w tej sprawie zdecydowane krokii i - jak wiado
mo - w niektórych scenach tej opery recytacja, 
śp'iew, szept, krzyki, jazz, elementy śpiewu grego
riańskiego, taruiec, film oraz cały współczesny ,teatr 
techniczny', którym na szczęście dziś dysponujemy, 
oddane zostały w służbę idei plural1istycznej iormy 
teatru muzycznego. Pytanie o hierarchię poszczegól
nych gałęz'i sztuki przy komponowaniu nowej formy 
jest problemem formotwórczej sdły danego kompozy
tora: przy koncentracji wszystkich, pozornie chociaż
by tak różnych środków, które mimo to zbiegają się 
w kategorii czasu (jako najbardzJiej elementarnej ka
teorii każdego przeżycia w ogóle)". 

Utopie 

Podczas gdy teatr autonomiczny dąży do ascezy 
technicznych środków scenicznych na korzyść central
nego faktora sceny, tj. aktora , teatr totalny zmderza 
do szerokiiej technizacjli teatru i nie pogardza żadnym 
środkiem efektu oraz ich nawarstwianiem. Podczas 
gdy zwolennicy teatru totalnego domagają się miejsc 
do eksperymentowanlia oraz możliwoścli wielkodusz
nego rozporządzania środkami materialnymi, przed
stawiciele teatru autonomicznego usdłują stworzyć 
podstawy swej działalnośdi praktycznej poprzez nowe 
szkoły aktorskie oraz naukowe dociekania. Podczas 
gdy teatr totalny może mieć zarówno estetyczne jak 
i polityczne cele, teatr autonomiczny bazuje na uzna
niu popędu ludycznego (Spdeltr.ieb) jako elementar
nej, .istotnej cechy człowieka: spontaniczny oraz twór
czy charakter gry sceniicznej może mlieć także tera
peutyczną czy społeczną funkcję. 

Jak dotąd oblie te utopie współczesnego teatru wy
stąpiły - w czystej formie - tylko w pojedyńczych 
manifestacjach i manifestach. Niebudzące zastrzeżeń 
zastosowanie efektów czy pomysłów z tej czy innej 
tendencji zamazuje i rozcieńcza esencję-współczesnego 



teatru; budzące zainteresowanie inscen<izacje doko
nują pożyczek z tej luł} · tamtej formy podstawowej , 
jednakże połoWliczność, mieszanina środków, nie pro
wadz.i do świadomej siebie, właściwej teatrowi formy. 
Ponieważ od momei:itu powstan<ia „sztuki współczes
nej'' myślenie związane jest jak najściślej z tworze
niem nie należy zapominać o poddawaniu w wątpli
wość czystych środków teatru. Dotyczy to także „ar
tystów". Na podstawde projektów teatru totalnego lub 
autonomicznego dadzą się określić poszczególne in
scenizacje oraz te pozycje, które się każdorazowo 
osiiągnęło. ...... 

Szkic Paula Partnera Teatr totalny a teat·r 
autonomiczny (Totaitheater und autonomes The
ater) ukazał się w Neue Ziiricher Zei tung z dnia 
21-go stycznfa 1968 roku. Sam autor jest zna
nym badaczem myśli estetycznej pierwszej po
łowy naszego stulecia. Wydał m. in. fundamen
talną trzytomową antologię dokumentów i ma
nifestów artystycznych lat 19110- Hl25 („Litera-
turrevolution. 1910-1925"). ' 

przełożył 

HUBERT ORŁOWSKI 

CZY 
NADEJDĄ 
BRACIA? 
JA N KŁOSSOWICZ 

T r udno napisać dobrą współczesną sztukę teatralną 

N ie ma w tej chwili właściwie żadnej określonej 
poetyki, żadnej mody, żadnego' stylu, które w jakiś 
sposób kształtowałyby ri normowały twórczość dra
maturgów. Po teatrze absurdu zjawił się teatr okru
cieństwa zapoWliadany wraz z renesansem teorid Ar
tauda. Zjawił się w sztukach mało jescze u nas zna
nych, sztuk ach będących raczej próbą scenicznej ma
kabry niż realizacją marzeń autora Teatru i jego so
bowtóra, którego pod pewnymi względami można prze
cież zestawić z naszym Witkacym . Pojawił się też 
happening. Teatr przypadku, teatr improwdzaj.i, teatr 
zdarzeń pozbaWliony sceny, a raczej łączący ją śdiśle 
z widownią , teatr krańcowo antyldteracki, pozbawiony 
tekstu, a nawet czasem jakiegokolwiek scenariusza, 
oparty na działaniu widzów, nie potrzebujący akto
rów. 
Można pisać sztuki makabryczne, można też pró

bować prowadZJić dalej destrukcyjną wobec dawnych 
poetyk reakcję dramaturgii absurdu, można próbo
wać nawrotu do swoltśaie pojmowanego naturalizmu, 
tak jak Albee czy niektórzy pisarze angielscy. Można 
wreszcie, jeśli dysponuje się dostateczną techniką, 
spróbować zawrotnej ekwilibrystyki przy pomocy 
wszystkich niemal środków współczesnej dramaturgii 
i teatru, którą pokazał Weiss w Maracie-Sade . Ale 
happeningów plisać nie można. Dramaturdzy stają 
wobec tego zjawliska bezbronni. Stają w jednym rzę
dzie z aktoramli scenografam'i, sufleram'i, maszynlista
mi, elektrykami, z wszystkiimi twórcacmi teatru, któ
r zy zostali uznani za niepotrzebnych. W happeningu 
pozostał jeden tylko bohater współczesnego teatru; 
przyjmujący tam nieco !inną rolę - reżyser. Happe· 
nli.ng nie jest prawdopodobnie zjawiskiem trwałym . 
Trudno też mówić o jego rzeczyw.istych wartościach. 
W Polsce jest on zresztą prawie zupełniie ndeznany. 
A przecież jako próba totalnego zanegowania teatru, 
zarazem jako wyraz dążenia do ukształtowania cze
goś, co w inny zupełnie sposób spełruia funkcję teatru 
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- happening zmusza do zastanowienia, do zapytanfa 
o przyszłość dramatu . 

To choćby nawet krótkotrwałe obrazoburstwo te
atralne świadczy o tym, że niektórym ludziom znu
dził się współczesny teatr li jego dramaturgia. Happe
ning nie jest na pewno dowodem kryzysu czy też 
kolejnego „upadku" teatru . Jest tylko znamiennym 
symptomem odczuwanego wciąż zagrożenia. Jest zna
kiem świadczącym o tym, że teatr, w którym wszyst
ko co nowe jest dobre, musi szukać środków konso
lidacji, pu!1~tów oparcia, na których można by budo
wać bardzieJ trwałe konstrukcje. Dlatego też nie trze
ba oburzać slię dzisiaj na próby naśladowndctwa na 
dążenie dramaturgów do skupiania się, do korz~sta
nia z wzorów. Zwłaszcza jeśli łączy się to z dążeniem 
do nadaniia własnej twórczości odrębnego znaczenia. 
Dlate!{o nie złości mnie wcale to, że Janusz Krasińskii, 
świadomie czy nieświadomie, wzoru.ie się na współ
czenych dramaturgach angielskich, ściśle j na Harol-
dzie Pinterze. • · 

Wkrótce nadejdą bracia Krasińskiego jest jedną 
z bardzo nielicznych powstałych w ostatn i cl1 czasach 
ciekawych współczesnych sztuk polsk i ch . Krasiński 
napisał sztukę , która dzieje się w Pierwsz·iich latach 
po wojnie na Ziemiach Zachodnich . Wziął temat i sce
nerię modną, szczególnie w filmie. Ale nie napisał 
wcale jeszcze jednego udramatyzowanego reportażu . 
Napisał sztukę, która musi dziać sie w teatrze i to 
iak byśmy poWliedziel:i, w raczej tradycy inym teatrze'. 
Dekoracja musi tam być bardzo naturalistyczna. 
Przedstawiać powinna bardzo typowe, zagracone wnę
trze mieszczańskiego domu. Postacie są - zewnętrz
nie przynajmniej - zwyczajne i mówią zwvkłym ję
zykiem. Niezwykła li niesamowita jest tylko atmo
sfera całośc:i. Ta atmosfera ukształtowana. została 
dwoma odrębnymi sposobami. Pierwszy z nich to 
przejęta od Pintera technika niedopowiedzeń. P~ka
zywanie postaci i ich wzajemnych konfliktów wycin
kami, bez powoływan[a się na przeszłość i bez na
trętnego ewokowanfa przyszłości. Nie Wliadomo tam 
dokładnie, kto jest kim, o co mu chodZJi i co się wresz
cie ze wszystkimi bohaterami stanie. Zjawili s-ię w 
tym zagraconym pokoju, odegralii wobec ~iebde parę 
scen komicznych i trag[cznych . I rozeszli się. Drugi 
sposób Krasińskiego, to dużo ciekawsza próba r ealnej 
motywizacji niezwykłych i tajemniczych po~taci i zda
rzeń. Dwaj tajemnliczy Goście. którzy popędzają ko
nie seriami z automatu zamiast bata, którzy wnoszą 
d wynoszą, kradną i oddają cgromny zegar, okazują 
się w końcu bandytami i szabrownikami, którym 
w tamtych latach rzeczywiście nie zbywało na fan
tazji. Para głównych bohaterów - Acta i Kolekcjo-
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ner - odgrywa pomiędzy sobą coś w rodzaju banal
nego flirtu opartego na przełamywaniu początkowej 
niechęai. W końcowych scenach odkrywa sdę drugie 
dno tej gry - ich wzajemny stosunek - ofiary i kata. 
Kolekcjoner zjawił się po to, żeby zabić Adę. I znowu 
ten motyw ma uzasadnienie jak najbardziej realne. 
Chodzi tu o stary wyrok z czasów konspiracji. Ale 
Kolekcjoner nie zablija Ady. Dlaćzego? Tuta.i leży 
najciekawsza chyba warstwa sztuk'i Krasińskiego . 
Dokonana przez niego kompromitacja spiętrzonej ta
j emniczości i niezwykłości fabuły . W świecie przy
padku i niepewności zaczyna pojawJać się bardzo 
zwJ'.czajny i ludz~1i porządek. Zapala S'ię światło, gra 
r ad10, pod drzwi pozbawione jeszcze zamka roz
nosiciel przynosi mleko. Okres tajemnicv i koszmaru 
zostaje sprowadzony do normalnych wymiarów histo
r ycznych. Kolekcjoner nlie wykonuje, aż do zapadnię
cia kurtyny, niesłusznego zreszta w yroku na Ade . 
Sztuka nie kończy slię happy endem, ale kończy się 
pytaniem czy jej bohaterowie wydobędą się ostatecz
nie z labiryntn zagadek i okrutnych przypadków, 
który już się kończy. I któr.v nie ma sensu. 

Ostatecznym bowiem i najważniejszym celem Kra
sińskiego jest właśnie zanegowanlie absurdu . Jest to 
po trosze teatr okrucieństwa, absurdu >i pinterowskie
go suspence = na odwrót . Krasiński wręcz demasku
je użytą celowo pinterowska „tajemnkzość" li niedo
powiedzenie. Nawet tytułowi „Bracia" Ad y sa u nie
go nie symbolem , ale próbą kompromtitacji mitu , któ
ry tworzy na swój i cudzy użytek samotn a, żapędzona 
w ślepą uhiczkę, zewsząd zagrożona k nbieta . Przy 
tym zarówno Kolekcjoner, jak Ada. czy też Goście 
i Kulas i Człowiek z charakterem, to przeClież żywe 
teatralne postacie. 
Krasińskiemu udało się, nie całkiem j eszcze spraw

nie, stworzyć sztukę, w której wykorzustując modną 
technikę dramaturgiczną nap isał też coś niecoś o naj
n owszej historii Polaków. Tylko czy taki ch sztuk 
będzie więcej? Czy n ie okażą się jak tamci „bracia" 
tv lko niepewnym mitem zapędzone? w ślepą uliczkę 
dramaturgii? Teatrowi potrze ba sztuk znaczących, 
znaczących więcej, sięgających głębiej i bardziej 
współczesnych. niż ta, która pa prapremier ze w war
szawsk im Ateneum gra już k i lka t eatrów. Ale jeśli 
prz1.1 braku oparcia i niepewności krytuków trudno 
dzi ś w ogóle pisać dobre sztuki, to sztuk i prawdziwie 
znaczące pisać jeszcze bardz iej trudno. 
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Stanisław Wyspiański: Achilleis 

Sławomir Mrożek : Tango 

Leon Schiller: Kram z piosenkami 
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• 
W P R Z Y G O T O W A N I U : 
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