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ZESZYT PIĘCDZIESIĄTY PIERWSZY WYDANY 
Z OKAZJI PREMIERY PIGMALIONA• G. B. 
SHAWA NA SCENIE GŁOWNEJ DN. 18 LI 
STOPADA 1961 ORAZ PREMIERY •TAK JEST, 
JAK SIĘ PAŃSTWU ZDAJE LUIGI PIRAN· 
DELLA DN. 11 LISTOPADA 1961 NA SCEN IE 

KAMERALNEJ 

Dyrektor Teatru: Stanisław Witold Balicki 

BENARD SHAW 

Tadeusz Boy-leleński: 

KOMENTARZ SHAWA «PIGMALIONA» 

Ta uroczo komedia Bernarda Show jest u nas jedną 
z najba rdziej roonyoh. I ja myślałem, że ją mam no wylot; 
tymczasem, zajrzawszy ~o ~O!flento rza - jed_nego z. owych 
sążnistych komentarzy, 1ok1m1 Show opotru1e swo1e sztu
ki - przekonałem się, że znam ją bardzo lioho, o wraz ze 
mną wszyscy ci, którzy opuszczają teatr uspokojeni co do 
przyszłych losów Higginsa-Pigmaliona i jego Galatei. 
Chyba - co leż moż l i we - że znoją tę sztukę lepiej od 
autora. 

Bo Shaw nie opuści żadnej sposobności, oby s i ę zaba
wić - naszym kosztem. W komediach igro z naszym kon-
wencjonalizmem w stosunku do zjawisk życia; w komenlo- 3 



rzach wodzi za nos nasz konwencjonalizm w stosunku do 
1ego sztuk. Powiada nam mniej_ wi~cej tak: .O~uszc~ojąc 
teatr, jesteście pewni, że wszystkie niepo_rozu~1en10 m1.ę~zy 
Henrykiem o Elizą się zatarł~, że w tef chwil~ szczęsl1v..:o 
poro doje włośni~ no ~o_pow1ed.z1, o morno Higgins szy1e 
wyprawę. Jakże się myltc!el To 1est włośnie ten '!'!osz kon
wencjonalizm, sprowodzo1ący wszystko do kwest11 erotycz
ne1, uproszczający zjawisko, charaktery, problemy, szuka
jący na!ogowo swego najtańszego happy end.. Ale na
prawdę jest całkiem inaczej. Ta scena w. akcie. piątym, 
która wam się tak podobała, ole w które1 w1dz1c1e kla
syczny pojedynek miłosny, jest w istocie czym innym: jest 
walką o wtosnq osobowość. Elizo wcale nie wyjdzie za 
swego profesora. Mówi to zresztą wyraźnie, tylko wy, op?
nowoni swoją idee fixe, nie zwro~oete no to uw~g1; Nie 
wyjdzie, dl~ wielu przyczyf!. P<?!'llędzy ".'IQ, a Higginsem 
słot owo nieznośne poczucie n1zszośc1, 1ak1e ma w sto
sunku do człowieka, który widział j ą taką, jak było niegdyś, 
i tak też ją trokto:voł. Stoi mi~dzY, nimi jego - niena':"'is_t: 
na kobiecie - namiętność nauk i; 1 1ego ekskluzywna m1łosc 
do motki, ów komp I e ks, którego - Elizo czuje to -
nie pokonałoby nigdy, nigdy nie byłoby jedyną, pierwszą 
w jego sercu. Stoi może między nimi różnica wieku: d!o 
tej dziczki ów profesor, to już ~tory człowiek;. przed_ n~q 
życie jest otwarte. I może wreszcie, po_ ~rostu, nie dośc się 
jej podoba„. Za często wkład.al przY. ni_e 1 pon~ofle. Zresztą, 
mn iejsza o to czemu, ole Eli.za wy1d~1e całkiem zc;i k~go 
innego. Za kogo? Za pułkownika? - Nie. - Za kogóz więc? 

Pamiętacie w trzecim _akcie młodego głuptasa Fre~o! 
który się wpatrywał w nią .z zachv..:ytem 1 ~tó_ry pózn1e1 
zasypywał j ą oświ~dczynomt? Za ~1ego wy1~z1e. Ale to 
cała historia. Fred 1est goły! Matko 1ego, wc1ąz_ w opołach 
finansowych, nie mogła mu dać żadnego solidnego wy
ksztołcen10. Byle zajęcia ten młody gentleman się nie 
chwyci: czuje, że by się tym bezpowrotnie zdeklosowol, 
byłby zgubiony; natomiast dopóki rest niczym, zow~ze ma 
nadzieję, że któryś z bogatych krewnych ur1tu1e się nad 
jeQO losem. Za niego tedy wyjdzie Elizo: w tym stadle bę
dzie się czuło stroną silniejszą; °"."obec l~go _ zadurzonego 
w niej i niezaradnego chłopca nie będzie się czuło upo
korzono swą przeszłością . Przy tym Fred jest wytworny, 
ma dobre formy, pięknie się wysławia, słowem, ma wszyst
ko to, czego profesor Higgins ją nauczył, a czego zbywa 
jemu samemu.„ 

Ba, ole z czego będą żyli? I_ no _Io Sh~w ma odpo~i~dż; 
bawi s ię ty_m, aby nom nc:kreślić bilans ich przysz_łośct, 1 to 
z przerożo1ącą dokłodnosc1ą. Na miodowe m1es1qce star
czy 1m 500 funtów, hojny prezent ślubny puł~ownika; to 
zapewni im byt na jakiś czas, zwłaszcza że Elizo .ma dar 
noszenia sukien bez końca, o zawsze wygląda w nich uro
czo. No week-end mogą sto!e. korzystać z auta puł~o'.""
niko. Po~o tym? Prow~a! Orc1~ Elizy„ - ów były sm1e
ciorz - 1est bogaty, dz1ęk1 swe1 sukce!11. Ąle z te1 strony 

4 nie wiele mogą się spodziewac. Story Doolittle, wzgardzo-

ny przez mieszczańskie sfery, stał się - nieoczekiwany 
kaprysi - ulubieńcem znudzonej arystokracji, którą bawi 
swoją samorodną filozofią i s~oj9 swadą. Bywa _na. wiel
kich obiadach, zasiada obok w1elk1ch dom, peroru1e filozo
fuje„. Ale len tryb życia kosztuje, to też story nie kwapi 
się z pomocą dla Elizy. 

No razie miodo poro zamieszko u.„ Higginsa, który 
uważa to za zupełnie naturalne. Bo Elizo zawsze się ba r· 
dzo czynnie zo1muje życiem swego twórcy. Ale z czego 
żyć? Elizo mogłoby uczyć fonetyki metodą profesoro, ale 
no to trzeba by jej - zdaniem samego pułkownika -
ieszcze dziesięć lot procy; przy. tym uczciwość_ handlowo 
nie pozwala na to, metodo to 1est własnością del nauczy
ciela, tok jak jego zegarek lub laska. Zostaje owny. pro
jekt: kwiaciarnia. Fred byłby uszczęśliwiony; ole s1oslra 
Freda, Klara palrzołaby no to krzywo: fa snobinetka boi 
się, że jej to przeszkodzi do dobrego małżeństwo.„ 

Tutaj cała historio - bardzo zabawna - o Klarze. Jak, 
pod wpływem Elizy, i:ir~eobroził? się; jak strocił9 nieznośny 
snobizm, który od n1e1 wszystkich odstrl{czoł; 1ok zaczęła 
czytać Wellsa, zrobiła się miło i zojmu1ąca, poznała no
wych ludzi, oby w końcu zacząć pracować w artystycznym 
magazynie starożytności„. Oto z jaką niewyczerpaną swa· 
bodą snuje Shaw dalsze losy swoich bohaterów, nawet 
nojpokątn1ejszych. Z tej jednej komedii wyrosły dwie, trzy, 
cztery komedie; o każdej z figur inna; obszedłby całą 
kom e di ę I ud z k q. Czujemy jak niewyczerpane jest 
bogactwo fontaz/'i .Shawa, f9ntc;izji uroczej tym, że. no 
wskroś 1ntelektuo ner, o byna1mn1e1 nie m 6 z g a we\· 

Ale co, ostatecznie, stanie się z małżeństwem E izy? 
Zatem zakładają z Fredem sklep, kwiaciarnię, do której 
no razie pułkownik dopłaca, bo te dzieciaki o niczym nie 
mają pojęcia; uważaliby zaś za zbytek przy1ąć fachową 
siłę do deficytowego przedsiębiorstwo. Uczą się, męczą, 
dokszlałcojq, oż w końcu zaczynają wychodzić no swoje. 
Czy wśród tego, młodo poro wciąż mieszka u Higginsa? 
Nie wiadomo. Ale, o ile stosunki Elizy z pułkownikiem są 
idealne, o tyle stosunki między Elizą a jej dawnym profe· 
serem są zawsze naprężone. Pigmalionowi pozostało 
jeszcze wielkie dzieło: musi nauczyć Go late~„. szt u k i 
pi s a n i o. Znów lekcje, znów ten stosunek niższości. On 
bywa dla niej szorstki, ono dokuczliwa, wręcz nieznośna.„ 
Czasem - w na wpół świadomym morzeniu - bierze ją 
ochoto, aby go porwać gdzieś no bezludną wyspę, ściąg
nąć go z piedestału i zmusić go, oby pa prostu ją kochał 
1 ubóstwiał, ,.ok każdy inny. Coś w nim wiecznie korci ją. 
Stosunek Go olei do Pigmaliona nie może być głodki: ze 
wiele jest upokarzającej boskości w tym dziele powołan ia 
do życia.„ 

Tok komentuje sam Show swoją sztukę. Czy z. nos kpi?. 
Może. Ale nawet, gdyby komentarz 1ego był serio, mocie 
prawo go nie przyjąć. Macie wszelkie prawo powiedzieć 
mu: ,,Co pon sobie boje o swoich bohaterach, to nos nic 
o nic nie obchodzi. Stworzył pan postacie, które moją 5 
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Pigmalion w Teolrze Polskim w r. 1914, w reżyserii Arnoldo Szyfmana. 
Od lewej, A. Wiślorisk1 - Pickering 1 M. Węgrzyn - Doolittle, M. Przy

bytko-Polocka - Elizo i A . Zelwerowicz - Higgins 
Patrz notę no str. 7 

swo je życie indywidualne; skoro roz 4stnie ją, tyleż należą 
do nas, co do pana; o ich istocie, -0 ich se~retach,, my 
możemy wiedzieć tyleż, co i pan, o może więcej. Po n, 1ako 
autor, nie ma perspektywy. Takich fantazji na temat ich 
przyszłoś ci można by snuć tuziny; nos obchodzi ty lko to, 
co do nos mówią ze sceny. Pon twierdzi, że Eliza nie 
pójdzie za. Henryko, o my twier.dz1m.y, że poleci za niego 
1 że właśnie w tym celu schroniła się do 1ego motki. Ba
nalność? Może. lycie jest banolniejsze - w tych spra
wach przynajmnoiej - niż się panu zdaje, panie Show. A co 
będzie z nimi potem, to iuż inna rzecz, o tym może pon 
napisać nową komedię." 

Tok możecie, jeś l i chcecie, odpowiedzieć na ten komen
tarz. Ja bym się nie odważył... I przyznaję, że ten komen
tarz dal mi do myśl enia. 

A może Showowi chodziło wiośnie o to, oby tę kontro
wersję wywołać? Bo rzecz jest w istocie in t eresująca: prawa 
pisarza do rozn:qdzania losem raz stworzonych przez sie
bie bohaterów czy t eż brak tych praw? Autonomia dzieła 

sztuki , które też może - jok Galatea - rozśmiać się w nos 
swemu Pigmolionowt? 

A cóż powiedzieć o samej komedii? Chyba po prostu 
jesz~z~ raz stv.:ierdzić . . r~z~osz, jakiej . s.ię doz.~aje, słucha-
1ąc 1e1. Shaw 1est dz1s 1uz k I asy k 1 em, na1lepsze jego 
sztuki zna się na pomięć, widziało się je tyle rozr - i oto 
realizuje się w nim ten jakże rzadki ideał k a syk a, 
k~órego słucha się z przyjemnością bezpośrednią nie zaś 
h1storyczno-l iterackq; nie w perspektywie epoki, of e w per
spektywie najbardziej naszej współczesności, którą prze
czuł tok twórczo. I 1eszcze ten drugi ideoł1 niemnie/ za 
dziwiający: teatr o najwyższym poziomie 1ntelektua nym, 
o zarazem tok dobrodusznie przystępny, tok demokra
tycznie popularny. Każda scena niemal ma podwójny 
chwy t dowcipu: mądrość kojarzy się z łatwością śmiechu. 
Każdy zna jdzie tam coś dlo siebie. Co się tyczy techniki 
scenicznej, tako np. ekspozycjo pierwszego aktu podczas 
londyńskiej. ~lewy, wciąż pozc:i.staje niedościgłym wzorem 
oryg1nalnosc1, swobody, fontazp. Mało zaś znam w teatrze 
dowcipni17jszych scen, niż wizyto Elizy w akcie trzecim 
u pani Higgins. 

(Esej zaczerpnięty z tomu Okno no tycie, Biblioteko Boya, 
Warszawo 1933 - Tytuł od nos .) 

•PIGMALION • W TEATRZE POLSKIM 

G. B. Shaw napisał Pigmaliona w roku 1913. Swiatowa 
prapremiera od9yło się w tymże roku w Wiedniu. Było 
to. ~ruga z kolei s.ztuko Shawa, której prapremiera miała 
m1e1sce poza Anglią. 

'!' Polsce Pign:iofion uchodził za najpopularniejszy spo
śr<?d. utw.orów pisarza, 9ył najczęściej grywany i nojbor
dz1e1 lubiony przez. publiczność 

W V>(arsz.owie Pigmaliona w przekładzie Floriano Sobie
n1owsk1e.go wprowadził_ no scenę _nasz Teatr Polski; polsko 

ęraprem1era odbyła się zaledwie w rok po założeniu 
eotru, dn. 1 O marca 1914 roku. Sztukę reżyserował wów

czas Arnold .Szyfman, de~orocje J?rojektowal Korol Frycz, 
a wykonał Wince~ty _Drobik. W roli Elizy wystąpiło M. Przy
bylko-.Pot~ck.a, H 1g~ins,o - A. Zelwerowicz, Pickeringa -
A. W1ślanski, Doolittle a - M. Węgrzyn. Pigmalion grany 
był wtedy 31 razy, co jak na ówczesne stosunki świadczyło 
o dużym powodzeniu przedstawienia. 

Od tego cwsu komedia Shawa była wystawiana w Tea
trze Polskim kilkakrotnie: w marcu 1916 roku grano ja 
8 razy, w kwietniu i maju 1920 roku 41 razy. W tym dru: 7 



Pigmalion w Teotr.t~ Polskim w r . 1937, w retyserii Aleksondro Węgierki. 
W roli Elizy - J. Romon6wno , w roli Higginsa - A. Węgierko 

gim wznowieniu obok Przybyłko-Potockiej wystąpili w roli 
Higginsa L. Bończa-Stępiński, Pickeringa - G. Suszyński 
i Doolittle'a - S. Jaracz. 

W okresie międzywojennym premiera Pigmaliona odbyła 
się w marcu 1932 roku, w inscenizacji i reżyserii Aleksandro 
Węgierki i dekoracjach . Stanisława Sliwińskiego; Elizę 
grała J. Romanówna, Higg insa - A. Węgierko, Pickeringa -
G. Buszyński, Doolittle'a - F. Dominiak. Tym razem Pigma
lion miał 53 spektakle. Inscenizacja Węgierki została wzno
wiona po p i ęciu latach, w marcu 1937 roku, w niezmienio
nej obsadzie, Doolittle'o kreował wówczas J. Kurnako
wicz. I tym razem przedstawienie miało nieprzeciętne po
wodzenie, grane było bowiem 46 razy. 

G. B Show w korykoturze Adolfo Hoffmeistro 



ANDRZEJ MUNK W TEATRZE POLSKIM 

D nia 20 wrześnio 1961 roku zmarł tragicznie Andrzej 
Munk . Jeden z najwybitniejszych twórców filmowych. Mło
dy i mądry. Współpracownik 1 Przyjaciel naszego Teatru 
Polskiego. 
Straciliśmy człowieka bliskiego. Artystę-reżysera, który 

zreal i zował no Scenie Kameralnej komedię polityczną G. B. 
10 Shawa Wielki krom i miał wkrótce przystąpić do nowej 

procy, no którą tok l iczyliśmy, po które j tok wie le spo
dziewaliśmy się. Bo Mook, artysto filmu, głęboko rozumiol 
sens sztuki teatru i odrębność jej środków wyrazu. ,,Czul" 
aktora i poprzez aktora, !'ego sposób mówienia i słucha
nia, zmuszał widza do in te ektuolnej koncentracji. A w kon
sekwencfi - do radosnego i pobudzojąc090 rozmyślania. 

Jego Wielki kram: opracowanie tekstu, owoc dwóch nocy 
dyskusj i z kierown ictwem Teatru i notychm1ostowej recl1-
zocji, jego oryginalny i dowcipny proiekt rozwiązania prze
strzeni scenicz ne j i przystawek dekoracyjnych, o node 
wszystko - proco z aktorami, dokumentowały, że w Andrze
ju Munku sztuko teatru zysk uje nowego, znakomitego 
artystę. Reżysera, który, procując w filmie, rozumie i już 
kszta ł tuje odrębną estetykę teatru, który w umowne1 lcon
wencji teatralnej wykorzystuje doświadczenia filmowe, ole 
mówi - i odrozu wybornie - w sposób zdyscyplinowany 
nowym dla siebie językiem teatralnym. 

Proco Munka w teatrze mogło mu również pomóc 
1 w zdobywaniu nowych rozwiązali w sztuce filmowe1 

Było w Andrzeju Munku pasja i logiko, rozum i kori
sekwencjo, serce i artyzm. 

Był poważnym. dokonaniem i :.Vielką nadzieją. 
(swb) 

Bogdan Wojdowski: 

«WIELKI KRAM» ANDRZEJA MUNKA 

Spośród recenzji, które ukozory •ią w prosie po naszym 
przedstawieniu Wielkiego hemu, wyróżnił się głos B. Woj
dowskiego no łomach „Współczesności" (nr 2 z dn. 16-31 1.61 • 
Najpełn ie j odcyfrował on cel zaproszenia przez T6otr Po iki 
Andrzeja Munka do współpracy. 

Artykuł ten przytoaomy poniżej w cołoki. 

N ie poszedłem w porę na Wielki kram Shawa, więc 
sięgnąłem po recenzje, których od listopada nagromadzi ło 
się w prosie kilkanaście, dosyć jednobrzmiących. Dow e
dziołem się z nich, że rolo Shawa w światowej dramaturgi i 

!·est wybitna. Chociaż czas nadwątlił już nieco prestiż 1nte
ektuolny pisarza. A historia. go wyraźnie zdystansowało. 
Dowiedziałem się jeszcze, że Wielki kram w jego twórczoś
ci za jmuje miejsce skromne, wręcz marginesowe. No bo! 
itd., itd. 

Nic już nie rozum i ałem, nie chcia łem rozumieć. Czlow ek 
kina wchodzi do teatru, ależ to prawie historyczna chwilo. 11 
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Zwykle bywa na odwrót, teatr zasila film, natomiast wdor
~ie się _żywiołu filmowego do teatrów jest faktem o wy
l~łkower .wadze. Powinno być Faktem o wyjątkowej wodze, 
o e mów1_ę p~ze~1eż lylk? o Munku, o nikim więcej. Re
cenzenci 1okos nie uznali tego za warte odnotowania na
wet, bo r;ti~I~ ważniejsze sprawy. Zawsze pisząc o teatrze 
morą wazn1e1sze sprawy od teatru. Jeśli do te~o reżyser 
wz i ął Shawa no warsztat, sztukę nie nojgłośn1e\· szą? Po 
co mu ti:;n cały krom? M~nk wszystko, co robi do tej 
P?ry, r:ob1ł z dale~? pos~n1ętym namysłem. Jest obowiąz
kiem s1.ę zosłonaw1c ~od rege wyborem. A dopiero potem 
orzekoc! czy ten _wybor sluszny. Tylko, że recenzenci szybka 
pob1egl1_ no swore podwóreczko, gdzie bawią się w Berka 
od długich lot, no to stare, zaśmiecone podwóreczko froze
s<?w o. władzy,. h_istorii, polityce, gdzie brzydkie wyrazy 
pisze się z duże1 litery. No tym podwóreczku dosyć ograne 
1 stare prawdy nobi~roją ważności niesłychanie śmiałych 
odkryc o Szekspir 1uz dawno został pasowany no myśli
ciela waw1e tok nowoczesnego jak Albert Camus. Biedny 
Szekspir, nareszcie zastoi egzystencjalistą patentowanym I 
Ryczałtem dokonał rewizji historii ludzkości pod kątem 
kompleksu poru p~nó".' i ostatecznie posłużył do ugrunto
wania wspołczesner w1~dzy o okresie błędów i wypaczeń. 
To kom1czn_e, ale tak 1est. Tylko, że nie chce mi się po
sw1ęcoć felietonu sprawom, które czas szybko uładzi, oni 
tłumaczyć no czym polega ów szczególny stan zatkania 
umysłów w krytyce, zatkania frazesem nonkonformizmu 
chociaż to właśnie byłoby na temat, 1ak najbardziej nd 
temat. ~o ?o Sha~o, również nit; będę kopii kruszył. Czy 
starośw1eck1, czy nie, czy trodycy1ny czy nowatorski i na 
ile. ~wietr_za!. tAoim zdan_iem, nie zw'ietrzał, zresztą pocze
ka1c1e dz1es1ęc lał, to na1prosłszy sposób, aby się o czymś 
przekonać. Przypuszczam, że Show jeszcze tok do was 
zagada. no s~enie, . że nie będzi_ecie wiedzieli, gdzie się 
sc.howoc. Ale 1. I? n1.~ważne,_ choc1?ż do on nauczkę beser
w1serom s~ybc1e1, n1z ~~e1rzewo1ą. Zbyt . lekko przebiegł 
po ws:zys łk1ch scenach sw1oło 1 oby kryło się w tym niepo
rozum 1enie lub przypadek. 

Po. co te.n cały krom był Munkowi? Po co la ekstrawo
ga~qa polity~zna. Yof _dwóch aktach? Gdyby chciał wstrząs
nąc posodom1 dz1S1e1szego świata, wybrałby coś z żelaz· 
nego repertuaru egzystencjonolizmu. Ostatecznie wystawił
by Hamlet?. Gdyby chciał być awangardowy, chwyciłby 
rakąs nowinkę ze .szkoły paryskiej, spod znaku Jonesco. 
Gdyb)'. praęnął zOJmponować swoim filmowym kunsztem, 
chwyciłby pierwszy lef?szy lechnopis, który odniósł w ostat
nich sez~na.ch sukce.s1k _no Brodwayu. Potem mógłby już 
tylko gasić 1 zopoloc św1otlo 1 wcale nie to.k trudno zrobić 
w teatrze kino. Ale i. to nie. Wybrał tekst szalenie literock1, 
tym ~ornym p_ostaw1ł przed sobą zadanie szczególnego 
rodzoiu. ~rzec1eż tam się przez dwie godziny wygłasza 
kwestie s1e~ząc no krzesłach murem -: to prawie dialog, 
dyskurs .. ! n1~ 'T'a m~wy o ~ofropowa0 1u ~idza choćby sa
mym w1dow1sk1em, zywośc1ą sytuacyrną, intrygą, scenicz-

nym ruchem. Nie ma mowy również o sprowokowaniu w1· 
dza podtekstem, grą aktualiów, bo nosi reżyserzy już za
dbali, oby Szekspir przemówi/ swoim basem do współ
czesnych; pod tym względem Wielki kram nie może s ię 
równac w żadnym razie z Makbetem. Z punktu czegoś 
braknie, no wiadomo: kostiumu. I te j genialnej prostodusz
ne'k powagi, którą tyle razy wykorzystywano do całkiem 
po ątnych interesów. Zresztą, to byłoby dosyć płaskie 
podkładać _pod tekst Shawa nowe kłopoty mieszczucha dzi
siejszego. Daleko byśmy zaszli, oż do pochwały idei mo
narchicznej i uznan ia parlamentaryzmu za absurd i prze· 
żytek. T rzebo powiedzieć, że mieszczaństwu już się to 
parę razy w XX wieku zdarzyło, o rezultatach lepiej nie 
mówić. Show dożył drugier wojny światowej, dobrze wi
dział, co się dzieje. Mam porę dowodów, oby mu ufać, na
wet wówczas, kiedy kpi. I w tej sztuce sobie zakpił, wystą
pił w roli króla Magnusa, bardzo lubię kiedy Show wy
stępuje w rolach królów. Otoczył się ministrami, posłami, 
powołał premiera i kazał im wszystkim zo~rać dwa akty 
monarchii konstytucyjnej. Anglia, oczywiście że Anglia, 
tylko wszystko w tej Anglii no odwrót, bo no tronie s·edzi 
Show. Król się martwi o Anglię, nie premier, król ma in·c·1a
tywę, nie ministrowie, król góruje inteligencią - nie par o
ment. Ten król przypomina trochę stare m1ty1 równocześ
nie wciela nowe nadzieje. Jest pomiędzy - pomiędzy racjo
nalistyczną ideą absolutyzmu oświeconego w wydaniu 
osiemnastowiecznym o całkiem już dwudziestowieczną 
orientacją o potrzebie rządów intelektualisty. Tylko że do
chodzi do tego autoparodio, drwino, pa.·adoks. Jedno 
w tym wszystkim pewne - nie idea monarchiczna, nie mit 
rocjonal1stów oni mit Wellsa - że rozsądek musi sobie 
torować drogę, o jeśli za[dzie potrzebo to i w kost iumie. 
Nie bez powodu umieścił Show akcję swej sztuki w drugiej 
połowie XX wieku. Nie kierowały nim względy uboczne, 
takt, bo każdy król angielski mógłby się w postaci Mag
nusa dopatrzeć jedynie wielkiego pochlebstwo. Intereso
wał go kryzys, którego był świadkiem. N"epokoiło go to 
ultimatum wystawione rozumowi. To jest właśnie treścią 
Wielkiego kramu; w pierwszym akcie król Magnus otrzy
muje ultimatum, którego ni e jest w stanie przyjąć, w dru
gim akcie grozi abdykacją. Tylko że król Magnus nie wy
rzeka się inicjatywy, pragnie jako równy obywatel kandy
dować w wyborach, zostać posłem do parlamentu, założyć 
nowy gabinet. Premier cofa ultimatum, nie można bez
karnie stawiać warunków rozumowi. Jedyna rzecz, o którą 
całe życie chodziło temu pisarzowi. Chodziło mu 1eszcze 
o co innego, o demokrację, o jej stosowalność, o porlo
mentoryzm i jego granice. Show swoją nieufność wobec 
mieszczaństwo posuwał dosyć daleko. Miał swol·e powody 
i dlatego napisał Wielki kram, gdzie przedstawi w dwóch 
aktach monarchii konstytucyjnej zabawę w parlamentaryzm, 
mieszczaństwu ku przestrodze o nam ku uciesze. Tkwi coś 
takiego w drobnomieszczaninie, co domaga się demoni
zowania his torii, władzy, polityki. Ten spektakl trwa lota 13 
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cole, a nie zaczyna się o godzinie siódmej wieczorem, kie
dy kurtyno idzie w górę. Kiedy historio ulega demonizacji, 
drobnomieszczanin odbiera jakieś tylko jemu wiadome 
i tylko do niego skierowane pochlebstwo intymnej natury, 
zaczyna żyć no jej koszt, ozdabiać swoją egzystencję w to 
wszystko, czego jej w istocie brok, o więc w patos, w he
roizm,. w .m oralność. z.oczyno wówczas uczestniczyć w ja
kimś fi.kcy1nym dromoc1e, za który nigdy swoim życiem nie 
zopłocił. Krupc:zolowski wkłada kostium księcia Henryko, 
który wyszedł no gościniec. Xymeno Pścicz odgrywa mię
dzy dwoma łykami kawy solidną scenę Hamleta. To się 
robi nudne, muszę powiedzieć, że to już dawno iest 
nud~e. Wie/~i kram - dzisiaj - w roku 61 stanowi jakiś 
swoisty gest 1ntelektuolny, gest pełen taktu, rozsądku i hu
moru; sztuko po prostu bagatelizuje mit, lekceważy ugrun 
towany w umysłach kompleks histori i p isanej z dużej li te
ry, historii jako molocha, pożerającego pokolenia, historii, 
co jest nieu sto1ącym obrządkiem pogrzebowym. Dosyć pa
radne obejrzeć cały gabinet rządowy monarchii konsty
lt>cyjnej, o do tego jeszcze króla, jego żonę, która ucieka 
od natarczywych i żle wychowanych dyplomatów ame
rykoński~h,. ! 1ego córkę,. która spieszy się no golfa. No
resz.c1e 10~1s przedst?w1c1el władzy w teatrze, który nie 
zabił swo1ego przec1wn1ko, nie pos łał córk i do burdelu 
i ni~ otruł swojej żony, chociaż obydwie pewno przeszko
dzo1ą mu w grze po litycznej, o już no pewno pomniejsza j ą 
go w obliczu historii. 

Andrzej Munk urządził sobie no początek zabawę w teatr, 
sobie i nom; zaprezentował przy tym gust nienaganny, 
oczywi~tą dla mnie dyscyplinę, dyskrecję i celowość środ
ków. Za wszystkim stoi tutaj namysł, suma doświadczenia 
własnego i odrębnego. To dosyć nieuchwytne, stąd kłopoty 
recenzentów; to dosyć nieuchwytne, bo namysły reżysera 
dą w głqb i nie prowadzą do zakłóceń formy, do jaskro-

wej manifestacji stylu, tylko obwodzą konturem przedsta
wienie . Próbowałem ustalić kierunek polemiki Munka w kon
tekście aktualnej orientacji teatralnej. Proporcje, jakie na
doi swojemu przedstawieniu, zdoją się wskazywać jego 
porządek intelektualny. I to wszystko. A umiejętności, jakie 
wykazał w procy z aktorami Teatru Kameralnego, każą 
zwrócić jesz~e no .iedno uwagę; nikt do tej pory nie 
wszedł tok między nich. I no tym chyba w pierwszym rzę
dzie polega kunszt reżyserski: znać ludzi, ich umiejętności, 
pokierowo.ć. nimi tok, oby poprzez wzajemną grę ujawnili 
przyno 1mn1e1 po~ory zgodneQO ze.spotu. Z podniesieniem 
kurtyny. no .scenie komerolne1 robi się nagle dużo prze
strzeni 1 światło, nrgdy tom czegoś podobnego nie oglą
dałem. Makieto fotograficzno w jakiś naturalny sposób 
tworzy głę~ię r perspektywę, gro w nie1 znakomicie współ
czesny kostium, 1est przy tym usuwalna , pozwala no kon
cepty, służy warunkom umowności, podkreśla swoim ruchem 
~eatro lnośc zabawy. Munk zamanifestował zrozumienie 
1 s~ocunek dla teatru, o jego doświadczenie wyniesione 
z kino tylko no zysk wychodzi aktorom. To właśnie z maż-

liwości, jokie stwarza kamero, wyniósł on sposoby no przy
dawanie akcentów i wagi gestom aktorskim, jakiś umiar
kowany punktualizm, władzę nad sytuac j ą sceniczną, środ
ki no wydobycie aktora z tła, z wza.jemnego układu, kie
rowanie uwagi no epizod, no ruch aktora, ułożenro ciało, 
postawę. Powinni się po nim wiele spodziewać, powinni 
sobitl wiele po współpracy z nim obiecywać. 

G. B. Show w korykoturze Adolfo Hoffmeistro 
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LUIGI PIRANDELLO 

Mieczysław Brohmer: 

SPOTKANIE PO 25 LATACH 

W 25-tq rocznicę zgonu Pirandello, w dniach 2-5 paź
dziernika b.r., odbył się w Wenecji międzynarodowy kon
gres mojqcy wszechstronnie oświetlić twórczość pisorzo, 
przedstawić jej losy no obu półkulach , określić, czym jest 
ono w świecie, który postorzot się o kilkadziesiąt lat no· 
brzm10.~ych wydarzeniami. Ul~ojqc współczesnej kongre
somon 1 zgłoszono no ten z1azd z górą 130 referatów 
Jakąż satysfakcję miałby autor Nagich masek, gdyby mógł 
s:,ę oglądać .w tylu ró~~ych odbiciach! „Ależ, moi pa.ństwo, 
nikt z was się 111e myli - gotów by zamknąć dyskus1ę sło
wami signoro Loudisi, spadkobiercy dziewiętnastowiecz
nych rezonerów, których tok świetnie grał nasz Stanisław
ski. - „Bo jo rzeczywiście jestem taki, jakim ten pon mnie 
widzi. Co jednak nie przeszkadza, że jestem również taki, 
jakim .~nie widzą tamci i że oni również wcale się nie 
mylą.„ 

Bo dyskusje, wywołane przez niepokojącego Sycylijczyka, 
straciły oczywiście dawną werwę, ole nie wygasły, czego 
dowodem -choćby głosy naszej krytyki po premierach czy 

wznowieniach lot ostatnich. Opłakanym następstwem sukce
sów P1rondello było, że główne idee, stanowiące inte
lektualny zrąb . jego twórczości, ujęto w niewielką liczbę 
tez, które w te1 postaci okazać się musiały filozofi9 o wie
lorakich powinowactwach z przeszłością i terożnie1szośc1ą, 
ole o dosyć ~kąpej zawartości myślowej Tracąc z oczu 
Fok.I,. że atrakcyjność swą zawdzięczały przede wszystkim 
um1e\ętnośc1 artysty, doszukiwano się w nich wartości 
'!bs~. utnych. W ten sposób Pirandello przesłonił 11 pironde
l1zrn . 

Sam pisarz zastrzegał się wprawdzie, że nigdy „nie wziął 
no siebie odpowiedzialności filozoficzne j, zamierzając za
wsze i wyłącznie uprawiać, wedle swoich możliwości, sztukę, 
a nie filozofię". Tym niemniej nie uchronił się od wpływu 
bardziej systematycznych interpretatorów swe~o dzieła; 
dalszą twórczością jak gdyby potwierdzał ich teorie 
i własnym przykładem dowodził, jak trudno wyłamać się 
z kręgu ustalonych już przez wielbicieli czy wrogów sądów 
o sobie - z czego się zwierzy w zrezygnowanej komedii 
Gdy się jest kimś ... Tym bardziej że do kilku głównych 
motywów i sytuacji powracać zwykł uporczywie. 

Problemem nacze lnym, z którym myśl Pirandello zma
gało się ustawicznie, był problem osobowości. Każdy 
z nos - przekonywał, nie będąc w tym odosobniony -
innym jest w różnych momentach swego życic i innym 
go widzi każdy z tych, który m przyszło z nim obcować. 
Te odbiegające od siebie obrazy nie dadzą się zespolić 
w całość jednolitą. W ciągłym przepływie zmiennych zja
wisk nadaremnie chcemy być krótkotrwałą wysepką sta
łości. Zagubieni wśród gry pozorów, napróżno usiłujemy 
zerwać maski i obnażyć skryte za nimi oblicza: przekaza
nie prawdy o sobie, jak i poznanie bliskiego nam nawet 
człowieka okazuje się celem nieos;ągolnym. 

Tak jest, jak się państwu zdaje no wyszukanym, ole 
przejrzystym przykładzie pokazać ma to włośnie zetknię
cie się ze ścianą postawioną przed ludzkim poznaniem. 
Czyn i to w sposób bardziej przys tępny i jasny, niż nie
które z głośnych utworów Pirand€l la - niedość zwarte 
i konsekwentne - czyni to w sposób zwodniczo sugestyw
ny. Byłoby pochopnym obciążeniem tej gorzkiej komedi' 
szukać w niej filozoficznych wymiarów zagadnienia praw
dy i w kończącym każdy z aktów drwiącym śmiechu pono 
Loudisi dosłuchiwać siQ pytania, jakim sceptyczny proku
rator Judei odgrodził się od konfliktu, w którym wypadło 
mu być sędzią. Uczestniczymy w pomysłowej i pobudzającej 
grze intelektuolne1, zachęceni do zostanowien10 się nad 
sensem n1ero~wiązonej zogadk~, które przybrało tok dr~
motu sensacy1nego. Finał sceniczny wywołał zastrzeżenia 
krytyków, ole kiedy przed laty wytrawna publiczność pa
ryska . opuszczało teatr Dul lina, no placu Dancourt stawały 
przeciwko sobie dwa skłócone obozy: tych, którzy dowafi 
w i arę pani Frolo, i tych, co skłonni byli zaufać panu Ponzo. 
Bo chociaż fakty pozbawione są dla Pirandella siły dowo-
dowej i odżegnywałby się z pewnością od sprowadzania 17 
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dyskusji . no p~ziom. ~drowego rozsądku, trzeźwy widz 
skłonny 1~st mn1emoc, ze - mimo wszystko - rozw1ązonie, 
up~rczyw1e skrywane, mogło być tylko jedno. Nie wątpiąc 
w 1ego sprowdzo!ność w okolicznościach mnie j wyjątko
wych, otrząsnąć się musi z nawyków logicznego wn iosko· 
wania, by poddać się wymowie chytrego paradoksu. 

Widz dzis iejszy był św i adkiem tylu bardziej zoskoku
jących pomysłów no scenie, że uznając w pełni mistrzo
stwo wczorajszego prestigitotoro, bardzie1 niż kiedyś staje 
się wroiliwy no dramat szarych i nieszczęśliwych ludzi, któ
rzy wodzić nie chcieli nikomu, a których mieszczańsk i za
ścianek osocza swą natarczywą ci ekawości ą i zadręcza 
rzekomym współczuc i em . Pirandello nie zap uszcza się po 
omacku w psychologiczne mroki, których dobrze jest św10 · 
dom, nie konstruuje też „charakterów" w tradycyjnym s ło 
wo rozumieniu, ale z niewielu elementów tworzy sylwetki 
wyraz iste, podchwytywane z widoczną i mściwą satysfakcją 
człowi eka, który sam przejść mus i ał podobne ka tu sze. 
Trój cę ofiar zaciekłe[ na9onki otacza kołem nie karyka
turalnych, ale przecież wyraźnie groteskowych postaci. 
Oto - zapowiada - pani Sireili „pulchn iutka, czerstwa, 
ubrana z przesadną elegancią, jok typowa prowincjuszka, 
aż plan 1e z gorączkowej OJekawaści i szorstko traktu je 
męża", który towarzyszy jej - „łysy, gruby, wypomadowa
ny, z P.retensjami do eleganc ji; buty błyszczące i skrzy
piące ... ' Oczywista, wygląd tych natrętów - nie zawsze 
z pewnością przekazywany w teatrze ściś l e według wol i 
autora - jest ty lko dopełnieniem ich słów i gestów. 
Wśród wielu rozbieżnych interpretacj i szukano też u Pi

randella świadectw momentu historycznego, obrozu okreś
lonej fazy w dziejoch burżuazyjnego społeczeństwo włos
kiego. Powoływano się przy tym na odrazę, jaką odczuwa 
autor i j aką przekazuje widzowi, w stosunku do obyczajo
wości mieszczańskiej z jej hipokryzją i podstępnymi kom 
promisami, gny dawne formy współżycia u l egły zwyrod
nieniu. Poczucie osamotrlienia jednostki, nie mogącej zno
leżć dróg zbliżenia się do innych, wywodzono właśnie 
z tyc<h warunków bytu zbiorowego, gdy „tkanko społeczna 
nie jest w stanie wchłonąć różnych osobowości, przeciw
sl'Ownych sobie pokoleń, a zwłaszcza gdy przeciwieństwo 
między klasam i zos tawia j ą głębokie rany." (L. Ferranle.) 
Bez wątp'ienio, teatr Pirandello, podobnie jak twórczość 
tylu innych pisarzy, dosta rcza niemało materiału do oceny 
ówczesne~o społeczeństwo, o przede wszystkim wiele mówi 
a włoskie1 prowinc ji i je j mieszczańskim światku. Barwną 
jest zwłaszcza ga leria postaci epizodycznych, nie zawsze 
związanych bliżej z głównym nurtem utworu. Nie sposób 
jedrlak przyjąć, by w ukazaniu krytycznego obrazu mało
mieszczańskiej ltoVii rlO przełomie dwu wieków widział 
Pirandello świcxlomie swój zasadniczy zamysł artystyczny, 
o choćby tylko jeden ze swych celów głównych. Odbi
cie_m kr~zysu , ,. ald przeżywały _Wiochy jego czasów, jest 
d111eło Pirondel o o tyle, o il e nim być zwykła każda twór
czość zakorzeniona w swej epoce. 

Ze zakorzenione w niej było głęboko, tego dowodzą 
jego wielorakie powinowactwo. Dramat osobowości , b~
dący jego kośćcem, dostrzegal i i rozwijali także inni. 
Pirandello - „asceta, może męczenni k zwątpi enia" , jak go 
nazwał Poncrozi - nie wierzący nikomu, także sob ie sa
memu, czynił to jednak z n iespotykaną pasją . Słowo jego 
postaci przybierać zwykły ton gwałtowny, sytuacje na
brzm i ewają oż do bolesnego napięcia. Wyrzucono mu 
cerebrolizm - i z pewnością w nie jednej ze swych sztuk 
p i ętrzy! sofizmaty, wychodził z rażących dowolnością za
łożeń, dowodzi! swych tez puszczan iem w ruch zadziwia 
jąco sprawnego mechanizmu. Mnożył pospiesznie wariacje 
no tematy, od których nie mógł się wyzwoli ć, które nie 
przestawały go nękać. Lecz w utworach, które pozostaną 
miarą jego artyzmu, um iał przejmująco wyrazić niepokój 
i lęk tak wielu ludzi pokoleń mu bliskich, porażonych roz· 
szczepien iem osobowości i stojących bezradnie wobec nie
docieczone j istoty otoczające~o ich świ ata. „Pokazał 
w działaniu niepewność ludzką ' - jak się wyraził Dubech. 
Tom zaś przemówi ł najwymowniej, gdzie nie poprzestał 
no wznoszeniu przemyślnych konstrukcj i, ole posługiwał 
się nimi, by wejrzeć w zawiłości ludzkiego losu i si ęgnąć 
w głąb duchowej udręki. Wówczas utwory filozoficznie 
nie najwyższej próby, nie olśniewające przekornego krytyko 
odkrywczośaq myśli, nabierały sugestywnej s i ły . Był 1ed
nym z twórców sztuki, która nie usi ł u1e przynosic rozw1q
zoń, ole otwiera pole wyobraźni, drożni i niepokoi. 

Linia, biegnąca przez twórczość Pirandello, w dalszych 
etapach przecinać m iało obszar, no którym - w różnych 
cxlleglośc1 ach - znajdą się najwybitniejsi przedstawiciele 
dramatu współczesnego. I choc iaż teatr Pirandell o nie 
jest teatrem absurdu w dzisiejszej jego postaci, otwiera 
do niego drogę n ieustanną zabawą w qui pro quo, która 
krytykom francuskim nasunęło swego czasu określenie: 
„wodewil filozoficzny." Przy dużym ładunku emocji jest 
pokazem akrobatyki intelektualnej, jak commedia de//'arte 
było pokazem akrobacji fizycznej . Ale z tradycjami ro
dzimego teatru wiąże go coś więcej. No scenie wędrow
nych komediantów do najczęściej wyz:yskiwonych chwytów 
należały przebrarlio, Giągło zmiano ról, ukrywanie się pod 
przybraną maską, utrzymywanie wszystkich w niepew
ności , kto jest kim. Groteskowe zwielokrotnienie osobo
wości, pozbawione jeszcze filozoficznych perspektyw, tkwi
ło tu już co najmniej w zalążku . 

No twórczość Pirandella spoglądać dziś można, jako 
na kolejny stopień wi odący od tamtej, nieskomplikowanej 
1eszcze fikcji scenicznej ku wyrafinowanej 1 wieloznoczne1 
grze, do której nas wciągo teatr drug iej połowy XX wieku -
wcielen ie absurdu, jak w Micie Syzyfa z upodobaniem wy
wodził Camus. 

(Artykuł napisany specjalnie dla „listów Tealru Polskiego" 
z okazji wyslaw1en io Tale jest, ;ale sit państwu zdaje Piran-
della.) 19 
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TEATR POLSKI 
Sceno Kameralna 

Warszawo, ul. Foksal 16 

Sezon: 1961-1962 

Dyrektor Teatru: Stanisław Witold Balicki 

W piątek, dn . 12 stycznia 1962 r. o godz. 19.30 

po raz 30 

LUIGI PIRANDELLO 

TAK JEST, 

PAŃSTWU 

JAK SIĘ 

ZDAJE 

Komedio w 3 aktach 

Przełożył Jerzy Jędrzejewicz 

Lamberta Laudisi . 
Pani Frolo . . . 
Pan Ponzo, jej zięć 
Pani Ponza . 
Rodeo Agozzi . . 
Amalio, jego żono 
Dino, ich córka 
Pani Sirelli 
Pan Sirelli 
Prefekt . . . 
Komisarz Centuri 
Pani Cini . 
Pani Nenni 
Służący Agozzich 
Pan I 
Pon li 

Tadeusz Kondrat 
Znfio Mołynicz 
Bronisław Pawlik 
Alicja Sędzińsko 
Kozim:::•z Dejunowicz 
Ryszarda Honin 
Jolanta Czaplińska 
Jadwiga Kossocko 
Konstanty Pągowski 
Jon Kobuszewski 
Zygmunt Lis tkiewicz 
Janina Mochersko 
Mario Strońsko 
Roman Dereń 
Z. Bończo-Tomaszewski 
Zdzisław Szymborski 

Scenografio: Janusz A. Krassowski 

Reżyserio: Moria Wiercińska 
Asystent retysera: Zygmunt Listkiewicz 

Tytuł oryginału włoskiego: Cosi e se vi pore 

T ealr Polski: 
(ul Koras·a 2) 

Scena Kameralna: 
{ul. Foksal 16) 

Plon przedstawień: 

Sobala, 13 slycznio o godz. U.30: Wesele S. Wyspiań
skie1io z J. Kreczmarem w roli Stańczyka. Godz. 19.30: 
Marrana Pineda. 
Sobola, 13 slyczn10 o godz. 19.30: Jask61ka L. H. Mor
stina. 



REPERTUAR W STYCZNIU 

TEATR POLSKI 

Federico Garcia Lorka 

MARIANA PINEDA 

Reżyseria: Władysław Hańcza Scenografia: Otto Axer 

Stanisław Wyspiański 

WESELE 

Reżyseria: J. Rakowiecki Scenografia: K. Horecka 

George Bernard Shaw 

PIGMALION 

Reżyseria: R. Zawistowski Scenografia: Z. Strzelecki 

August Strindberg 

ERYK XIV 

Reżyseria: Z. Hubner Scenografia O. Axer 

SCENA KAMERALNA 

Ludwik Hieronim Morstin 

JASKOŁKA 

Reżyseria: M. Dmochowski Scenografia: K. Zachwatowicz 

Luigi Pirandello 

TAK JEST JAK SIĘ PANSTWU ZDAJE 

Reżyseria: M. Wiercińska Scenografia: J. A. Krassowski 

Jerzy Zawieyski 

WYSOKA SCIANA 

Reżyseria: M. Wyrzykowski Scenografia: J. A. Krassowski 


