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KRONIKA 
Teatr 38 rozpoczyna działalność premierą 

„Gałczyński 38", w sali przy ul. Smoleńsk 9 
jeszcze jako Mały Teatr Akademicki" (wi.
dowisko poetyckie oparte na tekstach K. I. 
Gałczyńskiego). 

W nowej (obecnej) sali, prapremiera sztuki 
Arthur>a Adamowa „Wszyscy przeciw wszyst
kim". 

10. III. 195'7 r. Przy Tt:atrze powstaje Studium Aktorskie 
kształcące studentów wyższych uczelni Kra
kowa - członków Teatru - w zakresie 
szermierki, baletu, umuzykalnienia, dykcji 
itd. 

2. 5. 1957 r. Przebudowa pomieszcze11 Teatru. Powstają -
p9.larnia, szatnia, hall, amfiteatralna wi
dcwnia. 

5. XI. 1957 r. Wznowieniem „Najkrótszych 
Teatr rozpoczyna drugi sezon. 

opowiadań" 

11. X. 1957 r. Pierwszy wyjazd Teatru do Wrocławia z wi
dowiskiem „Czekając na Godota". 

14-23. II. 1958 r. Wyjazd do Warszawy i Łodzi z widowiska
mi „Końcówka" i Krzysztof Kolumb". 

27. IX. 1958 r. Wystawieniem „Parad", rozpoczyna się trze
ci sezon działalności Teatru. 

12. IX. 1959 r. Czwarty sezon wznowieniem „Boskiej Ko
medii" - Dante Alighieri. 

Jl. r. 1957 r. Arthur Adamov - „Wszyscy przeciw wszystkim" 
praprermiera polska. 

7. III. 1937 r. „Najkrótsze opowiadania" wg Stanisława Dygata. 

28. IV. 1958 r . Samuel Beckett - „Czekając na Godota". 

14. XI. 1957 r. Samuel Beckett - „Końcówka" - prapremiera polska 

30. I. 1958 r. Michel de Ghelderode - „Krzysztof Kol1.1mb" - pra-
premiera polska. 

6. III. 1958 r. Roger Vailland - „Dziwna zabawa". 

16. IV. 1938 r. Krzysztof Baczyński - „Serce jak obłok" . 

lJ. ,VI. 1958 r. „Jubileusz". 
27. IX. 1958 r. Jan Potoc:<;! - „Parady" - prapremiera poJska. 

23. X. 1958 r. Jacques Audiberti - „Ualu" - prapremiera polska. 

li. XII. 1958 r. Adam Tarn - „Zmarnowane życie". 

29. I. 1959 r . Samuel Beckett - „Ostatnia taśma Krappa" - pre-
miera Ś\viatowa. 

26, III. 195~ r. S. Beckett - „Czekając na Godota" (wznowienie). 
5. V. 1959 r. Fedrico Garcia Lorca - „Romanca księżycowa". 
7. V. 1959 r. Dante Alighieri - „Boska Komedia''. 

8. IX. 195~ r. Arthur Adamov - „Prof. Taranne". 



Arthur Adamov i jego „Profesor Taranne" 
Arthur Adamov, zn.any dramaturg fr:rncuski autl'r szeregu 
nowoczesnych sztuk scenicznych, zaliczany jest przez Juy
tyków , podobnie jak Ionesco i B-ckett, do grupy twórców 
:związanych z filozofią egzystencjalizmu. 

Działalność swą na polu dr amatycznym Adamov rozpoczyna 
w roku 1944, bez o redn io po wyzwoleniu Francjii z pod 
okupacji. Pisze wówczas swą pierwszą sztukę pt. „La p?.
rodic". Następnie, stopniowo aż do roku 1958, ukazują się 

kolejno sztuki: , Invasion"', „La grande et la petite m a
noeuvre", „Le sens de la marchc", „Professecir Ta rann " , 
„To · contre tous" (wysta wiana przez Te:itr 38 pod tytułem 

polskim „Wszy cy prz ciw w zy tl im"), „Les retrouva illes" 
i wreszcie „Le ping- pong" ora z „Paolo Paoli"_ 

„Prof sor Taranne" jest pozycją sp2cjalnie orygin :;!lną i ulu
bioną prze z autora. Sztuka :została napisa na w roku 1951, 
a w tawił ją po raz pierwszy Theatre de la Comedie 
w Lyonie w reżyserii Roger a Planchon (rok 1953). 

Sztuka powst la zupełnie spontaniczni , jako efe kt błyska

wiczn'""O pomysłu autora, w ciągu za ledwie dwóch dni, 
podcz;:.s gdy prnce przy innych sztukach pochłan iały niera z 
nawet lata. Do „Profesor.a Tara nne·' wraca autor z dużą 

sympatią poprzez perspektywę następnych sztuk. 

Pisze np.: „ ... Profesor Tar ann •· wyda je mi się dzis" j 
o wiele bardzi j udany, o wiele bo atszy, niż „Le ens d 
la m r he-", „Les re trouva illes" a n we t „Tous contre tous" 
choć pow· ł od nich wcześniej "' ... 

Ci kawe, że dla napisan ia tego niewielkiego arcydziełka 

dowcipu Adamov prz:?rwał wcześniej rozpoczę_te r ace n ad 
sztu ą „Le sens de la m arche". 

By należycie zorientować się w opinii Adamova o „Pnfe-
s rze Ta ran ne", naj lepiej oddać głos sam emu autorowi. 

Adamov pisz.e: 

.„„Profesor Ta r ann ·• był dla mnie wyd ze niem, gdy.l po 
r z p"erw zy w życiu przenosiłem n:t pap i r po pros•u s n, 
nie usiłując nad· ;v; ć mu jakiegoś ogólniejsz go sensu, ni 
też czego3 udowadniać, cz wre zcie uzupełniać usprawiedli
w ienia inte ektualnego. Wszystko to, co w sztuce przydarza 
się p rofe arowi, we śni :! przydarzyło ię mnie samemu, z tą 
może tylko różnicą, że zamiast krzyczeć dla wyk:::zania s wej 
„szanowności": „Ja j s tem profesor T.aranne!"', krzycz3łem• 

„J a jestem au~orem „Parodii"!", z bynajmniej zresztą nie 
lepszym wynikiem. 

Jeżeli „Profesor Taranne" dał mi zs.dowol : nie i daje je 
dotąd , to wła " nie dlateg , że nie wykorzystałem ani jedn.eg 
z elementów mego sn u do celów alPgoryr.:znych : komis3riat 
polic ji, zeszy t, którego środkowe k artki n ie został ' zapi 
sane, plan sali jadalnej na statku, list od rektora, poja 
wi ją się v1 sztuc\! wyłącznie w takim zn<Jczeniu, w jakim 
:zos ::i ły moment<!lnie pojęte prz=z Tar .rnne'a, tj. przez śnią

cego. 

Za dowol nie m oje płyni też stąd, przyn a jmniej cz ·c·owo, 
że nie próbowałem nad.awiać jakiego.; kierunku wyp owie
dziom Tar anne'a: pozwoliłem mówić mu k, jak sam przy
puszczalnie mówiłem we śnie. Rzeczywiście muszę uwierzyć 

w „senny" charakter tych wypowiedzi, jeżeli pomyślę o nie
zwykłym dla mnie ·posobie n.apis nia tej sztuki : „Parodia" 
i „Inwazja" pochłonęły mi całe pięć la t pracy, zaś „Profe
sor Taranne" - zaledwie dwa dni. 

Nakoniec, sztuka ta oddała m i przysługę, której ogromną 
wagę doceniłem dopiero później. Wiernie przenoszą na 
papier sen, bylem zmuszony do uwzględnien ia najdrobn iej 
szych jego szczegółów : naprzyldad, otrzymawszy we śnie 
ist z Belgii, z „królewskim lwem " - znaczku poczto-
ym, - w ztuce wymieniłe 1 i Belgię i jej lwa. W ydaje 

się to bez znaczenia, ale jedna k w dy po r az p ier wszy 
r o:zs łem się z pseudo-poetyc im „no m an' land'em•· 
i śmieliłem • ię nazw ć rzeczy ich wl ściwym im ieniem. 
Od tego momentu otwarła się przede mną nowa droga, lecz 
nie miałem odwagi pójść nią odrazu. żeby :zrozumieć , mu
siałem dokonać j szcze dwóch „nłcprawnych" prób: „Tous 
contre tous" or z „Les retrouva il1es" ... 

Pro esor Taranne" nie jest sztuk sztandarową w twór
~oś i Adam wa i n igdy do takiej roll nie retendował, jest 
jedyni~ próbk cienkiej satyry o absurdalnym cha ra\tter ze. 
A może czymś jedna k więcej? 
Może, spod satyrycznej powierzchni przebi ja, w brew inte -
cjom autora , gorzki p roblem samotności człowieka w ' r d 
ludzi? 
Dylemat niełatwy. Ro:zwi z.anie go jest rolą widza. 

Witold Brzozowski 

Kraków - żd:ziernik 1959 
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. ,Zamiast zajmować się „. rzeclwdziałanlem" 

zajęli się po zukiw anicm perpetuum mobile, 
;i " oc1ckiwaniu n a jego urzec1ywfstn ienie 
wyri:ibi aU wlelocypcdy f spo r zą d zal i j ak ieS 
otobliwe zabawk i. k óre „o ma!o n1e mówią", 

Sa! . y kow- Szczedr in „Kukły I Judzie" 

An temę, jaką obłożono wspólczes n::\ awangardę teatralną , 

można zamknąć w powyższych słowach Sałtykowa-Szczedri-

. Jedynym twórcą, któr y ocalił ki runek od zarzutów 
„nie.8ngażow.ania" dodajmy: z3rzutu formułowanego 

zazwyczaj dosyć cia sno - jest Ar thur Adamov. Niestety -
an i jego sprawa, ani sprawa owej ciążącej anatemy nie wy
daje się tak proste, jak możnaby wnio-kować na podstawie 
żartobliwej cytaty. Czy sztuka m usi się wogóle zajmować 
„przeciwdziałaniem"? Właśnie w przypadk u Adamova warto 
się n.ad tym pytanie m z .stanowić. 

Bo sprawa wygląda tak: sztuka n igdy n ie była bezintere
sowna ; zawsze służyła czemuś lub komuś , zawsze czemuś 
lub komuś „przeclwdziałaŁa" - i tylko, jak arkiadyjski mit 
o pfor wotnym szcz ciu ludzi tul się jakaś legenda o pier
wotne j niewinności sztuki. Ta legenda była odwiecz'.1ym 
motorem -artystycznych poczynań . Lec.l postul ty niewin
nośc i n ie zrealizowała . „Czy możliwe jest pow tanie choćby 
na czas krótki takiej formy teatru, '" której współczesny 
człowiek mógłby, niezale · ie od wygasłych mitów i wie
rzeń tak przeżywać metafizyczne uczucia, jak człowiek 
dawny przeżywał je w związku z tymi mJt.aml i wierze
niami"? 

Czy możliwa jest „zupełna swoboda deformowa nia życi 
i świata fantazj i, dla celów stworzenia całości, ·tóre j s ns 
byłby określony tylko wewnętrzną czysto sceniczną kon
strukcją" ! Czy można „zapomnieć kom pletnie o życiu, ni e
zwracać uwagi na żadne życiowe konsekwencje tego, co się 
dzieje na scen ie "? Pytania te stawi Witk..;.cy - i swym 
dramatem daje odpowiedź jednoznaczną: nie , to n ie j e st 
m oż I i we. 

Pozostała jedna tylko szansa „niewinności" sztuki, jedyny 
obszar prz z nikogo dotąd niewjęty : sprawy ludzkie tak 
zwyczajne i tak stare jak ludzkość sama, prawy tak ba
nalne ż.e mówienie o nich j ęzykiem zwykłym wywołuje 

śmiech . Teatr tr-eści egzystencjalnych. Wszystko to co w dra 
matach Camusa brzmiało jeszcze naiwnie, co nierzadko nas 

śmieszyło , przełożone Il"} j ęzyk ceniczny form m że się 
s ć oszalamiaj.-:,cym odkryciem . 

Tę szansę podjęli i Beckett i Ionesco i Adamov. 

(.„) Człowiek Adamova jawi s ię jako przeciwLństwo mię

dzy dzia łaniem namiętnością , między skończonym cha r -
kterem swej egzystencji a pokusą absolu tu. 

Ten dylemat, któ ry pozwolę so bie określić za Adamovem, 
jako „dylemat odmowy życi i jego ob udnej iakceptac ji", 
paedsta\ ia się początkow jako a ntagonizm osób i stwarza 
pozory konflik tu d rama tycznego. J st rozpisany n f'. głosy. 

W ,,Parodii " reprezentują go . i Urzędnik, w „Im: azji" -
Matka i Pierre, w „Wielkim i małym manewrze" - K ;ilck a 
i l\I ilicjan t. Lecz jui we „Wszystkich przeciwko wszys im" 
problem , r ozum ian y jako ntagonizm o ób, znika : ci sami 
boha terowie reprezen tują tu obie postawy. Zaplątani 

\V nieprawdopodobne p r petie polityczne n iezwykle 
aktywni, dochodzą wres zcie do \ spólnej konkluz ji - do 
„odmowy życia" w sensie zupełnie dos łownym: i J an Rist 
i Zenno giną z wł" nej woli pr zy końcu sztuki. Ale dop iero 
„P rofe Of Ta r.anne " udaw adnia dramatyczną pozorność sa
mego konfliktu. Tytułowy oh-a ter utworu , podobnie jak 
bohaterowie „ Vszys tkich przeciwko w zystkim", jes t nosi
cielem obu posta\ , lecz nie dostrzega już między nimi 
sprzeczności. Zamia t an tynomii poj<iwia się koegzys te ncja: 
miotany przeciwieństwam i J an Ri st, prz:?rzucający się nie
ustannie z jednej ostateczności w drugą przemienia się 

w zrównoważonego ro.resora T_ ranne': , \ któr go sobie 
obie postawy bytują w sposób równo ze ny. 

Tę „bazkonfliko wo' ć" T ranne'a (mówię o bezkon
fliktowości w sensie drabatycznym) odczytać można wsz~ 

dzie : w nie jasnej, na po ły senne j fakturze s ztuki , w ":: j 
języku, w p rzeciwieńs twie do utworów wcześniejszych , 

wyzwouonych całkowicie z mor lnej r etoryki, w zadziwia
jącej frazie. która coś oznajmia i jes t zar . zem s ~ oich 

łasnych zapr zeczeniem - frazie, którą można porówm:ć 

jedynie z wewnętrznie sprzecznym monologiem Becketta. 
Dylemat odmowy życia i jego obłudnej · k ceptacji, w utwo
ra ch wcześn iejszych stwarzający jeszcze pozory ideowej 
dyskusji. wraz z kaidym nowym utworem cora z bardzie · 
uściślany i C'l łkowany, wyzwalając się stopniowo z zależ

nośc i m eJs (antagonizm os b „Parodii" . „Inwazj" ', 
„Wielkim i małym manewrze") i czasu (miotanie s ię bo
haterów „Wszyscy przeci\ ko wszystk im " między jedną 

stawą drugą). w osobie Pro esorra Tar.a ne'.a zrealizo-
wa ny w spos · b .symul tan iczny, rysuje się coraz bardzie j jako 



własny dylemat autora. Coraz bardziej własny, co
raz mniej „dyskusyjny" i coraz trudniejszy do rozwikłania. 

W tym sensie „niiaki i nieostry ideowo Profesor Taranne 
okazuje się najbardziej typowym bohaterem Adamowa, 
staje się prototypem wszystkich postaci tego teatru, aż do 
Marpeaux, bohatera ostatniego jego utworu. Ale sam pro
blem jest znacznie szerszy. 

ANDRZEJ FALKIEWICZ (DIALOG") NR 8/59 
REPERTUAR W PAŹDZIERNIKU 1959 R.: 

Dante AHghieri 

Arthur Adamov 

„BOSKA KOMEDIA„ 

„PROF. TARANIE" 

W PRZYGOTOWANIU: 

Jean Genet - „POKOJÓWKI" 



INFORMATOR 

Teatr czynny codziennie oprócz środy 

Przedstawienra rozpoczynają się o godz. 20.15 

Po rozpocZf;:ciu przedstawienia spóźnieni nie będą wpuszczeni 
aż do przerwy po pierwszej części 

Cena biletów 10 zł 

Kiasa biletowa czynna codziennie oprócz środy 
od godz. 19.00-20.15 

Telefon: kasa M0-13 

Organizacja widowni od godz. 10-13 tel. 560-13 

Nowohucka Drukarnia P. T. zam. 1791 2000 X. 59 - C-1 (4090) 
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