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TADEUSZ 
RITTNER 

(1873 - 1921) 

rodził się 3 V 1873 we Lwowie. Jako siedmiolet
ni chłopiec wyjechał do Wiednia, gdzie jego 
ojciec objął eksponowane stanowisko w Mini
sterstwie Oświaty. Najbliższe kilkanaści e l at spę
dza z rodzicami na przemian w Polsce i zagran i
cą Od ukończenia studiów prawniczych (1897) 
mieszka stale w Wiedniu. Często bywa w Polsce, 
głównie z okazji premier swych dramatów na 
tutejszych scenach. Dwukrotnie podejmuje de
cyzję powrotu do kraj u, jest jednCJ.k zbyt silnie 
związany z Wiedniem, zarówno poprzez sy tuacj ę 
rodzinną, pracę (wyższy urzędnik Namiestnictwa), 
jak i - pr,zede wszystkim - poprzez twórczość. 

Utwory Ri ttnera cieszą się w Austrii i Niemczech do lat dwudziestych 
dużym powodzeniem. Znane firmy wi ede t'lskie i berli1~skie wydają jego 
nowele i dramaty, kilkanaście pism (m.in. Fremdenblatt) nawiązuje z nim 
współpracę. Sztuki jego wystawiają największe teatry wiedeńskie: Deut
sches Volkstheater (który w r. 1906 zawarł z Rittnerem umowę, w myśl 
której miał autor wystawiać tu wszystkie dramaty napisane w ciągu na
stęp nych 5 lat) i Burgtheater (trzykrotnie kandyduje Rittner na dyrektora 
tego teatru, rywalizując m.in. z H. Bahrem). W latach 1911-1920 w samym 
Wiedniu odbyło się 11 premier jego sztuk. Grają go teatry Monachium, 
Hamburga, Norymbergi i innych miast austriackich i niemie'ckich . Nie 
mniejszą popularnością cieszy się w Polsce. Prapremiery Rittnera -
głównie na scenach lwowskiej i krakowskie.i - odbywają się z\vykle .iuż 
w parę miesięcy po napisaniu sztuk Przez 20 lat pisze Rittner wszystkie 
swe ważniejsze dramaty w dwu wersjach językowych różniących się 
często dość znacznie. Świadczy to o rozterce pisarza, której daje on wyraz 
w swej wypowiedzi autobiograficznej z 1916 r.: Stoję pomiędzy niemiec
kim i polskim. To znaczy znam i odczuwam oboje. Z pochodzenia, z naj
głębszych skłonności jestem Polakiem. I często latwiej mi myśleć w tym 
języku( ... ) Ale często zdarza się inaczej( .. .) Niejednokrotnie po obu stro
nach traktują mnie jak gościa (.„) Biorąc rzecz czysto po ludzku jest to 
rodzaj kalectwa. Coś niby ciężar, który muszę dżwigać tańcząc".*) Jest 
zresztą rzeczą znamienną, że inne walory dostrzegała w dramaturgii ritt
nerowskiej Polslrn, inne zagranica. W kraju największe sukcesy święci'.y 
W malym domku i Glupi Jakub, w Austrii Ogród mlodości i Tragedia 
Eumenesa, w Niemczech Wilki w nocy. 

*) T. Rittner „Mein Leben", Das Literarische Echo 1916117 (Przekład polski „Moje 
życie", Listy z teatru 1924 nr 1). 
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Zbigniew Raszewski 

TADEUSZA RITTNERA „LIPY PACHNĄ" 
CZYLI JAK POWSTAŁ „GŁUPI JAKUB" 

r. 1956 ogłosiłem chronologicznie ułożony spis 
dramatów Rittnera. Po studiach i ooszukiwa
niach prowadzonych od r. 1949 w Polsce i w 
Austrii napisałem wtedy, że Rittner ukończył 
w ciągu dwudziestu lat (1901-1921) 17 utwo
rów dramatycznych, scenariusz filmowy, a w 
papierach pośmiertnych pozostawil co naj
mniej 4 zaczęte dramaty. Wyczerpawszy, jak 

mi się zdawało, wszystkie możliwości jako poszukiwacz, doda
łem: Te cyfry nie ulegną raczej większym zmianom w ciągu lai 
nadchodzących.„ Otóż uległy, i to już w r. 1957, kiedy nieoczeki
wanie znalazła się w Austrii reszta archiwum domowego. W dwa 
lata później przeszła i ona na własność Instytutu Sztuki PAN 
a wtedy spis dramatów powiększył się w dwójnasób. Większość 
spomiędzy nowych 16 pozycji stanowią ułomki, jednakże wśród 
3 tekstów ukończonych znalazł się rarytas w postaci jedno-
aktówki Lipy pachną. . 

Nie ulega wątpliwości, że wpadła nam w ręce pierwsza, jedno
aktowa wersja Glupiego Jakuba, której istnienie autor był za
taił. Jaka szkoda, że nie znaliśmy jej wcześniej! Prawdopodob-



nie inaczej potoczyłby się wówczas spór o genezę jednej z naj-
lepszych komedii Rittnera. Przypomnijmy go sobie pokrótce. ~ 
zaczynając od premiery, która odbyła się 8 I 1910 roku. Postaci, 
obdarzone przez autora niemieckimi nazwiskami i tytułami ro
dowymi, przemówiły tego dnia po niemiecku ze sceny wiedeń
skiego Deutsches Volkstheater. Mimo to najpopularniejszy 
dziennik austriacki orzekł nazajutrz, że w komedii przejrzała się 
polnische Wirtschaft. Tę opinię podjęło później wielu k rytyków 
polskich, aby nawracać do niej ze szczególną natarczywością w 
latach pięćdziesiątych, kiedy pochlebna ocena dzieła sztuki za
wisła również od stopnia jego „ rodzimości" . Powstał wtedy 
specjalny artykuł omawiający rodowód głównej postaci (którą 
oczywiście nie jest Jakub, lecz jego domniemany ojciec). Szlach
ta galicyjska chętnie kupowała sobie w XIX w. tytuł szambe
lana - przypomniał autor artykułu - a Karol z Glupiego Ja
kuba jest właśnie szambelanem, z czego wynika, że RittnN 
w sposób realistyczny utrwalił stosunki spoleczne i obyczajowe 
Małopolski. W 1952 r. wmieszałem się w ten spór przypomina-

jąc, że Rittner napisal Glupiego Jakuba dwa razy, napierw po 
niemiecku, a dopiero potem po polsku i że w wersji niemieckie.i 
nie ma żadnego szambelana, tylko austriacki szlachcic Karl 
von Allenstein. Także Jakub jest tam Aust riakiem. Studiował 
agrnnomię w Wiedniu i nazywa się Steger. W ogóle \Versja nie
miecka jest bogatsza w szczegóły, podczas gdy w polskiej poza 
tą nieszczęsną szambelanią brak jakichkohviek galicyjskich 
swoistości. »Glupi Jakub« - zakonkludowałem - nie ma już nic: 
wspólnego ani z polskim Hem obyczajowym., ani z tradycjami 
polskiej komedii ziemiańskiej . Sprzeciwił się temu Leon Schiller. 
W tych naturalistycznie bezbarwnych i bezksztattowych deko
racjach mogli swój dramat przeżywać na dob rą sprawę synowie 
któregokolwiek bądź z narodów wchodzących w sklad monarchii 
austro-węgierskiej, o ile do tej samej warstwy spolecznej nale
żeli ... - odpowiedział w Pamiętniku Teatralnym. Argument 
Schillera przekonał rnnie i we wstępie do krytycznego w ydanio 
Glupiego Jakuba napisalem, że komedia mocniej bodajże osadzo
na jest w czasie niż w przestrzeni. 

Nowo odkryta jednoaktówka stanowi kłopot dla wszystkich 
dyskutantów. Jest najwcześniejszą z 3 znanych obecnie w~rsji 
Glupiego Jakuba, a powstała w okresie, w którym Rittner pisy
wał jeszcze dramaty wyłącznie po polsku. Główna postać tej 
wersji nie jest ani szlachcicem austriackim, ani szambelanem 
galicyjskim, ale „kamienicznikiem", właścicielem kamienicy w 
jakimś mieście galicyjskim, można go sobie wyobrazić np. we 
Lwowie. Różnica nie byle jaka. Karol taki, jakim pamiętamy go 

1,__.:l z późniejszych wersji, mimo swoich humorów jest człowiekiem 
dystyngowanym („passons", „a la bonne heure", „quod erat de
monstrandum"), ma lokai w liberii i rysy nieuleczalnie szlachec
kiej mentalności (Syn chlopski nie pojedynkuje się. Rozumie 
pan? - To moja krew!). W naszej jednoa~tówce ten w~-

~t. soki ton opada o kilka rejestrów. Stryj (oczywisty poprzedn:k 
Karola) także grymasi na kiepskie maniery J a~uba, ale sai:1 n~e 
ma nawet slugi (w Galicji!) , bo jego żona osobiście fatyguJe się 
na· targ po sprawunki. 

A jednak nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z za
lążkiem t ej samej komedii . Sprawa jest zawila, chodzi o 3 od-
dzielne wersje napisane w 2 językach w ciągu 7 lat, toteż naj-
lepiej przyjrzeć się jej najpierw w postaci wykazu. Dzieje Glu-
piego Jakuba przedstawią się wtedy następująco: 

A 

Lipy pachną 
(Komedia w 1 akcie) 
Ukończona 29 IV 1903 

B 

Der dumme Jakob 
Komodie in 3 Akter 
Ukończona 

27 VI 1909 ') 

c 
Głupi Jakub 
Komodie in 3 Ak ten 
Ukończona latem(?) 
1910 

*) Czas powstania wersji B ustaliłem na podstawie wtasnej kalkulacji 
na „pierwszą połowę 1909" (Rittneriana, I c.) W drugiej części archi
wum domowego znalazł się autograf tej wersji datowany przez autora. 
Instytut Sztuki PAN, rkps 582. 



A B c 
Miejsce wydarzeń: 

Miasto w Małopolsce 

Stryj, właś ciciel kamie
nicy 
Jakub, ekspedient, ostat
nio w sklepie niejakiego 
Bluma 

Wieś w Austrii Wieś w Małopolsce 

Główne postaci: 

Karl von Allenstein, Karol, szambelan 
właściciel dóbr 
Jakob S teger, zarząd- J akub (reszta jak w 
ca dóbr swego do- wersji B) 
mniemanego ojca, 
który umożliwił mu 
s tudia a gronomiczne 

Pozostałe postaci: 

Malwa 
Matka 
Minia 

Leonek 
} jej dzieci 

Lisa 
Frau Steger 
Bertha Freifrau 

von Pasinl 
Ferdinand Freiherr 

von Pasini 

Hania 
Ka tarzyna 
Marta, siostra Karola 

Teofil, jej mąż 

Te cztery postaci (w odróżnieniu od Stryja i Jakub::i) nie. sta
nowią jeszcze szkicowego ujęcia ich następców z wersji B i C. 
Ich łączność z późniejszymi w ersjami polega na czymś innym. 
Malwa, Matka i jej dzieci różnią się od swoich następców psy
chiką , wiekiem, karierą, ale podobnie postępują w stosunku do 
głównej postaci. Dzięki temu powstają sytuacje zarysowujące 
już wiązania konstrukcyjne Glupiego Jakuba: pasożytnictwo ·na 
majątku krewniaka, który boi się starości, marzy o czułości 
i przyjaźni. Miłość tego bogacza do młodej, pięknej kobiety , któ
ra kocha się w Jakubie. Zwłaszcza ten trójkąt, prastary jako 
motyw, ale ujęty przez Rittnera niebanalnie, bo poetycko, ma 
prawie wszystkie cechy najważniejszej sytuacji dram-:ttyczn ej 
Glupiego Jakuba. 

Szczegóły symbolizujące tę sytuację są już niemal w komple
cie.*) Gorący, czerwcowy wieczór i upajaj ący zapach lip, prze 
dostający się przez otwarte okna do pokoju. Przy lampie z czer-

o 

wonym abażurem stary człowiek gra w domino z młodziutką 
pięknośc:ą w czerwonym szlafroku. 

Takim obrazem zaczyna się 2 scena jednoaktówki i dokładnie 
tak s:.=imo zaczynał się w pierwszym rzucie III akt wersji B. (Do
piero do druku H.ittner zmienił czerwony szlafrok Lizy na czer
woną suknię. Polską Hanię w wersji C w ogóle przebrał w „bia
łą suknię strojną"). We wszystkich, l:ącznie z wersją C, ten sam 
ne>strój (Karol: O, tak dziwnie pachnącego, piekielnego lata do
tąd _jeszcze nie bylo ... I jest co§ takiego w powietrzu, coś tak 
dziwnego w po wietrzu ... ), tym skuteczniej udzielający się wi
downi , im mocniej postaci komedii podniecają się zapachem lip, 
gniewem, miłością i winem. 

Jeżeli to prawd:.1 , ż e w dobrym dramacie można wyróżnić ja
kiś jeden naczelny gest , przerwana p<:irtia dcmir:a z III aktu 
Glupiego Jakuba niewątpliwie stanowi taki gest nabierający 
eech o:vmbolu. :vJ.ożna się nawet domyślać , że sztuki Rittnera 
po\vstawały zwykle „z pomysłu jednej sytuacji cą paru tylko 
postaci , czy nawet z nastroju". W Glupim ~akubie r~ecz wy_
glada tak, jak gdyby_ n~ począ~kl-1: _była ta d21wna partia don~~~ 
na - może wspommeme z dzrecrnstwa spędzonego w GallCJl: 
z Bursztyna? Ze LwowP.? - Wyrazistość obrazu przemawia
łaby za wspomnieniem, które kształt artystyczny przybr~loby 
najpierw w r. 1903, aby później w ciągu wielu lat ob_~astac no
wymi szczegółami wynikającymi z innych ob~erwacJ1, z prz~·
mvśleń, z lektury. Pev,rno dopiero wtedy, kiedy zebralo s1ę 
te:'.ro na spory dramat, przyszło Rittnerowi na myśl, żeby miej
sc~ wydarzeń poszukać na wsi. Zdaje się, że dla niego mniejs~e 
znaczenie miał wybór miejsca, społeczna i narodowa przynalez
ność postaci, której, pewno trochę niepotrzebnie poświęciliśmy 
tyle atramentu i papieru. 

*) Natomiast intrygująco przedstawia się w jednoaktówce jedeh z naj
ważniejszych motywów: czyżby Stryj był jednocześnie ojcem Jakuba? 
Stanowiłoby to sytuację nieporównanie drażliwszą od tej , którą znamy 
z wersji B i C. A może właśnie lęk przed sk·andalem powstrzymał 
Rittnera przed wydrukowaniem lub wystawieniem jednoaktówki? 



Tadeusz Rittner 

MECHAlllK li „MASZYNIE" 

ragikomedia ! N a razie nie mówię o Ma
szynie, tylko o innej tragikomedii, czy
sto prywatnej . Co za pech, że zakocha
łem się w Warszawie, a mimo to musia
łem jej zadać coś nieprzyjemnego w 
czterech aktach! Przyjechałem do was, 
jak Połaniecki do Krzemienia, i nie 
wiem, czy Mary nia-Warszawa zapomni 

pn:dko i gruntownie jak panna Pb.wieko. ... lVhalem ochotę rzu
cać się na kolana prz:::d każdą kobietą spotkc.mą na ulicy i pro
sić ją o przebaczenie. Tylko przed kobietą , bo mężczyźni mają 

tysiąc sposobów mszczenia sic:; z.a doznane przykrości . Są np. 
recen2entc1.mi. Albo - pi szą s9.mi cztE-roak towe dramaty. Ale 
kobiety ... 

Ach, te warszawskie kobiety! ... Ach! to naturalnie komunał -
ale strasznie szczerze odczuty. Zresztą chodzi mi jedynie o to, 
ażeby mnie zrozum iano, dlaczego chciałem się rzucać n a kolana . 
Być urodziwą to nic. Ale zrobić ze swojej urody taką bajeczną 
symfonię, jak warszawianka ... 



Przyjechałem z Wiednia. Także - une beaute. Wiedeń to sub
retka między europejskimi miastami. Ma krótką spódniczkę, 
-zdrową cerę, zadarty nosek. .. Ale Warszawa jest wielka dama. 
Jak - warszawianki. Uśmiecha się jak blade, porcelanowe twa
rze za wachlarzami w salonie. Ma także zadarty nosik - ale pa
ryski ... Zakochałem się w Warszawie ... Ale dala mi tylko końce 
swoich białych paluszków do pocałowania . Powiedzmy: i Kra
kowskie Przedm ieście. Na resztę nie miałem czasu . Bo byłem 
·zajęty t eatrem i tremą. 

Teatr ... Na śniadanie, na obiad, na kolację. Trzy ćwierci dnia 
w Rozmaitościach. Ostatniego dnia doszedłem do takiej tu ry
stycznej rutyny, że bez przewodnika trafiałem z ulicy na scenę ... 
Robiłem to z wielkim wzruszeniem, ale z nie mniejszą przyjem
nością. Scena mała ; delikatny instrumencik. Ma akustykę dob!'ą 
do Maeterlincka. A na instrumencie grają prawdziwi artyści. 
Nie byłem przygotowany na taki koncert ... P. Żelazowski kie
rował walką ze smokiem, tj . z ową maszyną - bardzo poważnie, 
dyskretnie i cicho. Reżyseruj e wzrokiem, pólslowami, półrucha
mi. Podziwiałem nie tylko jego heroizm, lecz i niewysłowiony 
artyzm. Byłby idealnym prezydentem austriackiej izby posel
skiej - ale go szkoda na to. Jest nie tylko artystą, lecz i psy
chologiem sztuki, autorów i aktorów. Co do aktorów, to pozna
łem takie indywidualności, jak p . Śliwickiego, panie Trapszo, 
Barszczewską. Nie mówię o wielu innych. Nie mówię o tych. 

„ 

których znałem już przedtem. Nie jestem im wdzięczny za ta
lent - tak jak Warszawie nie dziękuję za jej piękność ... Ale po
dziwiam ich poświęcenie - Warszawy uprzejmość i gościnność„. 
W tych ciężkich chwilach choroby, tj. tremy - miasto i ludzie 
byli mi słodkim lekarstwem. 

Trema „wzięła" mnie już na próbach i puściła dopiero po 
p rzedstawieniu. Piętnastego bm., po spożyciu tzw. „Henkers
mahlzeit" w towarzystwie zrozpaczonej żony i dobrych ludzi, 
dzwoniąc zębami , udałem się na egzekucję ... 

Zdaje mi się, że największą karę dla delikwenta tworzy jego 
głębokie przeświadczenie o własnej winie. Odczuwa swoja 
zbrodnię z prawdziwą rafinerią, o której ani wysoki trybunal 
(publiczność), ani panowie kaci (recenzenci), najmniejszego nie 
mają pojęcia. 

Grają moją sztukę - a ja mam uczucie, że grają wszystkie 
plamy mojej duszy. Wiem: teraz przyjdzie to .. . za chwilę tamto .. . 
W dyskretnym półświetle duszy te plamki, myśli, nastroje, uczu
ci a - żyły niewinnie jak fiolki, w mrocznym półśnie lasu. Naraz 
pada na nie jaskrawy, bezlitosny blask sceny „. Plamki rosną.„ 
myśli przemieniają się w słowa i krzyczą. .. uczucia rozsiadają się 
z paradą na fotelach teatralnych ... Wszystko rosrne, wyciąga 
się, rozpiera, każdy kaprysik staje się poważnym faktem, każde 
głupstwo staje się ciałem ... Cierpię katusze. Wiem; teraz przy j-
dzie to, za chwilę tamto ... Zo.tykam uszy, ż eby nie słyszeć, jak 



na scenie wymawiag głośno moje własne słowa. Moje nerwy 
kurczą się i wiją z bólu. Nachylam się do żony, która siedzi 
przede mną. 

- Słuchaj ... uciekam z teatru ... 
- Nie bądź głupi - upomina żona. 

Mówi to swoim zwykłym głosem. Mniej więcej tym, którym 
strofuje mnie, gdy przy 10 stopniach zimna chodzę z otwartym 
·paltem po ulicy. To na mnie działa przez chwilę uspokajająco. 
Rozumiem, że gdybym nagle wyszedł z hałasem, to pomyślano
by, że wychodzi więcej osób, a na drugi dzień pisałyby gazety: 
Sztuka znudzila tak publiczność, że ludzie zaczęii opuszczać teatr 
przed końcem pierwszego aktu. Trzeba wytrzymać. Przypomnia
łem sobie, że mam odwagę, przestałem zatykać uszy i jąlem grać 
prawie z uśmiechem rolę obojętnego widza. Na scenie jest właś
nie Zawrocki ... Sam. Naturalnie, że nic nie mówi. Ale słyszę 
z niedalekiej loży dźwięczny głosik kobiecy: 

- Może teraz dowiemy się wreszcie od Zawrockiego, kim 
jest właściwie. 

Hm ... Uwaga nieprzyjemna. Nie dowiecie się, bo Zawrocki, 
jako „bohater" nowoczesny, w monologi się nie bawi. Ale to 
przykre że się nie wie, „kim jest właściwie" .. . ? 

Nie wie się ... Ani po pierwszym akcie, ani po ostatnim. Ani 
w nocy, w redakcji, kiedy się ma pisać recenzję. Jeden z panów, 
:-zmuszonych pisać o Zawrockim, zaczął swój felietonik wybu-

cl1em gniewu na los, który go zmusza pisać . Tak, to strasznie 
przykro robić coś, do czego się nie ma ochoty ... A teraz niech 
szanowny redaktor wyobrazi sobie położenie biednego Zawroc
kiego, który przez całe życie robi coś, do czego nic a nic go nie 
ciągnie . Czy to nie tragedia? Takie pisanie o Maszynie albo o in
nych wstrętnych rzeczach jest dla łaskawego pana mniej więcej 
tym, co dla mego bohatera przepisywanie tabel statystycznych .. . 

Przepraszam za słowo: „bohater". Wiem, że cały błąd Ma
szyny pochodzi właśnie z wielkich słów. Człowiek w ogóle za 
młodu mówi za głośno, za „wspaniale" , za wiele. To z czasem 
mija. Ot zaledwie upłynęło półtora roku od czasu, k iedy skoi'i
czyłem sztukę, a teraz napisałbym ją inaczej. Zmieniłbym wszy
stkie w ielkie słowa na male. A z mego „orła" Zawrockiego stałby 
się może słowik. Cala wada Zawrockiego w sztuce jest to, że 

stworzył jakiegoś „Prometeusza" . 
Kiedy wysyłałem chłopaka w świat, ubrałem go w owego 

Prometeusza, w ów purpurowy płaszcz królewski, myśląc w 
neiwl1ości swego w ieku, że st2nie się przez to bardzi·ej du theći
tre . Myślałem: „literat" to żaden temat ; „poeta" - o wiele pięk
n iejszy. Literat - dobry jako bohater felietonowy, nie jako bo
h ater konkursowego dramatu ... A przecież mały dramat ::nałych 
ludzi jest tak samo tematem literackim, jak t ragedie „prom e
tejskie" .. . 

Gdybym dziś pisał Maszynę, to Zawrocki nie zacząłby od Pro-



meteusza, a nie skończył na pomieszaniu zmysłów. Zacząłby od 
nowelki, odznaczonej czy wyróżnionej na konkursie literackim 
Bluszczu lub Tygodnika, a skończyl jako starszy radca rachun
kowy. Tęskniłby przez cale życie w ,.swoją pracą", za sztuką. 
Szukałby może nieraz zapomnienia w alkoholu lub w innym su
rogacie życia. Ale nie stałby się nigdy „dobrym urzędnikiem'', 
bo był stworzony na artystę ... Mechanicznie pisałby swoje i·e
feraty lub zliczał swoje cyfry. A w tej pracy i atmosferze zasu
szyłaby się w końcu jego tęsknota, jak róża w zielniku. 

Maszyna wygląda inaczej . Napisałem ją inaczej, bo jestem 
mlody i cierpię na znany daltonizm młodości. Bo jeszcze „prze
sadzam". 111ea culpa: wiem, że przesadzam. Czułem to zaraz po 
wysłaniu kochanego Olesia do Warszawy na konkurs. Wrócil 
z nagrodą; może sędziowie przekonali się, że pod jego fałszyw~\ 
purpurą był - talent. 

Ze sceny „purpura" działała na mnie tym przykrzej. Aktor , 
ogromnie inteligentny i utalentowany aktor, grał to, co napisa
łem, i inaczej grać nie mógł. Gral więc kostium; nie mógł grać 
człowieka. A dla mnie każde słowo, każda tyrada Zawrockiego 
byly po prostu przejściem. Otóż, teraz napisałbym może inaczej 
sztukę. Pytanie tylko - jeżeli wogóle mam talent - jakich błę
dów strzec się na przyszłość? Co umiem? Czego przede wszyst
kim trzeba się nauczyć? Sędziowie konkursowi rad mi nie dali, 
bo ściśle biorąc nie są od kształcenia „młodych talentów". Od 

tego są np. panowie recenzenci. Otóż chciałbym przede wszyst
kim wiedzieć (ciekawość zrozumiała): czy pisać dalej dramaty, 
czy też, jak radzi w Maszynie doktor Zawrockiemu, „rzucić ten 
interes". 

Krytyk, który mnie najsympatyczniej „zjeżdzil" ze wszyst
kich, zapewnia, że mam „nerw sceniczny wrodzony" . Za to inny, 
nie mniej sympatyczny, utrzymuje, że mam tylko „talent felie
tonistyczny". Który z nich ma słuszność? Pytajmy szczegółowo: 
Jaki jest mój „język"? 

Opinia No 1 
. poprawny wprawdzie, ale 
pospolity 

Opinia No 2 
czysty i piękny 

Jakże ... piękny czy - pospolity? 
A dialog? 

No 1 
dobry pod względem 
literackim 

No 2 
gadaniny jeśli nie od rzeczy, 
to przynajmniej dalekie rzeczy. 

A tło? Sama „maszyna"? 
No 1 

prawdziwą jest ob
serwacja tla, to jest 
stosunków biuro
wych 

No 2 
sztuka p. Rittnera 
pozbawiona jest 
obserwacji bezpo-
średniej życia 

wszelakiego, a 
więc i biurowego. 

No 3 
ta maszyna war-· 
czy, wiruje, żyje. 



- --- ---~- --------

Rozumiem„. A sceny miłosne między prezydentową a Zawroc
kim? 

No 1 No 2 No 3 

wynurzeniom miłos
nym zbywa na sile i 
poezji uczucia 

cudny poemat ko
chania 

romans pcnsjonar
sko-naiwn y. 

Dziękuję ... A czy utwór nie ujawnia nic a nic indywidualności, 
czegoś oryginalnego, własnego? 

No 1 

Nie, to szary obraz tla .z 
wycinkami starego typu 

No 2 

teatralnych szablonów nit:! 
ma wcale w dramacie Ritt
nera 

Trzeba będzie nauczyć się nie tylko pisać sztuki, lecz i czytać 
krytyki o swych sztukach. Jestem pewny, że sprzeczności są 

tylko pozorne i że z czasem człowiek nauczy się korzystać z da
nych mu wskazówek i nauk Mam trochę życia przed sobą, 

a jeszcze więcej dobrych chęci ... 
Właściwie, Bogiem a prawdą, bardzo poczciwie i sympa

tycznie obeszli się ze mną ludzie w tej cudnej Warszawie .. . Za
kochałem się w publiczności, zakochałem się w artystach. Za-

I 

l 
I 

I 

! 
~ 

wdzięczam jednym i drugim nowy zapas t ego eliksiru, bez k tó
rego trudno żyć i pracować - wiary w siebie. 

Przyznam się otwarcie, że nie bardzo lubię moją Maszynę. 

Za dziesięć lat zacznę ją m )Że znowu kochać, jako chorobę 

dziecięcą . Ale teraz widzę z przeraźliwą dokładnością wszyst
kie jej braki i błędy, i kto wie czy nie „zj eździłbym" się z więk
szą bezwzględnością.i niż niej eden z m oich sędziów „poran
n ych" czy „wieczornych". .. Ale tego nie uczynię. Trzeba 
oszczędzać młode talenty. 

Wiedeń , 21 marca 1904 r. 

TADEUSZ RIT T NER 

K u r j 1o'T Warszawski , dnia 25 marca 1904 r, 
po warszawsk iej premierze Maszyn y 



ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY W SEZONIE 1969/70 

Dyrektor i Kierownik artystyczny 

Wicedyrektor 

Kier0wnik literacki 

Reżyserzy 

Aktorzy: 

Janusz Warmiński 

Ryszard Kowalski 

Zbign:ew Kr&wczykowski 

Kazimierz Dejmek 
Janusz Warmiński 

Alicja Bobrowska, Krystyna Borowicz, Iga Cembrzyr'lska, Anna 
Ciepielewska, Monika Dzienisiewicz, Anna J araczówna, Joanna 
Jędryka-Chamiec, Elżbiet:i. Kępińska, Halina Kossobudzka, Danuta 
Mniewska, Barbara Rachwalska, Anna Seniuk, Hanna Slrnrżanka, 

AlEksandra śląska, Jadwiga Wejcman, Bogdan Baer, Bogusz Bilewski, 
Krzysztof Chamiec, Bronisław Da1'dzil1ski, Bohd8n Ejmont, Edmund 
Fetting, Jan Kociniak, Marian Kociniak, Józef Kostecki, Władysław 

Kowalski, Stanisław Kwaskowski, Stanisław Libnlr, Henryk Łapiński, 
Ignacy Machowski, Ludwik Pak, Mari:m Rułka, Andrzej Sewe1yn, Jan 
Świderski, Zdzisław Tobiasz, Roman Wilhelmj, Jacek W oszczerow'.cz, 

Stanisł&w Zaczyk. 

NASZ REPERTUAR 

WUJASZEK WANIA 

Antoni Czechow, przekład: Artur Sandauer, reżyseria: Kazimierz Dejmek, 
scenografia: Łucja Kossakowska (Wujaszka Wanię gra gościnnie Gustaw 
Holoubek) 

CENA 

Arthur Miller, przekład: Kazimierz Piotrowski, reżyseria· Janusz Warrniń
ski, scenografia: Andrzej Sadowski 

SONATA BELZEBUBA, CZYLI PRAWDZIWE ZDARZENIE W MORDOWARZE 

Sianislaw Ignacy Witkiewicz, reżyseria: Wanda Laskowska, scenografia: 
Zofia Pietrusińska, muzyka: Wlodzimierz Kotoński 

DOZORCA 

Harold Pinter, przekład: Kazimierz Piotro·wski i Bronislaw Zieliński, reży
seria : Jacek Woszczerowicz, scenografia: Wojciech Sieciń.slci, muzyka: W/o
dzimierz Kotoński (Scena 61) 

APETYT NA CZEREŚNIE 

Agnieszka O.>iecka, reżyseria: Zdzislaw Tobiasz, scenografia: Eryk Lipiński, 
muzyka: Maciej Malecki (Scena 61) 



Przedstawienie prowadzi· 
Kontrola tekstu: 

Kierownik techniczny: 
Główny elektryk: 
Kostiumy wykonano pod kierunkiem: 

Kierownik malarni: 
Kierownik pracowni modelatorskiej: 
Kierownik pracowni tapicerskiej: 
Kierownik pracowni fryzjersko-peru
karskiej: 
Brygadier sceny: 

Regina Dąbrowska 
Teresa Brzostowska 

Stanislaw Misierewicz 
Zygmunt Bomba 
Wladyslawa Hrybka 
i Henryki Krzewickiej 
Adolf Laskowski 
Antoni Wiśniewski 
Stefan Janowski 

Janina Chmielińska 
Roman Pokorski 

Program ilustrują projekty kosti1lmów W ŁADY SŁAW A DASZ EW SKI EGO 

Wydawca: 
Teatr Ateneum w ·warszawie 

Opracowanie graficz ne: Bożena Rzuczkowska 

UWAGA, POSIADACZE SAMOCHODÓW! 

\Vidzowie przyjeżdżający na przedstawienie samochodami osobowymi mają prawo 
do b ez p ł at n ego korzystania z parkingu strzeżonego znajdującego się przy teatrze. 
Do wjazdu na parking i parkowania wozu podczas przedstawienia upoważnia okazanie 
ważnego biletu wstępu. 
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