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FRANK WEDEKIND (właściwe imiona Be
niamin, Franklin; pseud. Hieronymus Jobs -
ur. 1864 ir. w Hanowerze, mn. 1918 w Mona
chium) - niemiecki poeta, prozaik, dramaturg, 
a także aktor, reżys€ir i piosenkarz kabareto.wy. 
Rozpoczętych studiów germanistycznych, ma

larskich i prawniczych nie ukończył. Wcześnie 
związał się ze środowisk.iem artystycznym Zu
r ichu, Lozann~ i Monachium. Od 1896 r. współ
pracował z satyirycznym pismem „Simplicissi
mus", w którym publikował, swoje Wiiersze 
i opo·wiadania. W r. 1898 pracował jako reżyser 
i kierownik literacki w monachijskim teatrze 
dramatycznym. 

Za satyry poHtyczne skazany :rostał w 1891 r. 
I1lB- rok twierdzy w Konigstein pod mrru'tem 
obrazy majestatu. 

W następnych latach występqwał w Mona
chlum w kabrurecie „J edena.stu katów'' („Elf 
Scharfirichter"). Jako dramaturg debiutował 
w 1890 r. sztuką Swiat młodości (Die Junge 
Welt), jednakże dopiero dramat Przebudzenie 
się wiosny (Fri.ihlingserwachen, 1891) prezen
tuje w pełni jego nieprzeciętny talent i wyczu
cie praw sceny. W sztuce tej poddał ostrej kry
tyce d>z:iedzinę uświadomienia seksualnego mło
dzieży dorastającej w mieszczańskim świecie 
pełnym pruderii i obłudy. W podobnym ktręgu 
erotyki i ·zakłamanej mor,alności środowiska 
bUJrżuazyjnego toczy się akcja następnych dra
matów Wedekinda: Demona ziemi (Der Erdlgeist, 
1895) i Puszki Pandory (Bi.ichse der Pamdora, 
1903). Sztuki te, jak również inne dramaty We
dekinda (m. in. Taniec śmierci - 1906, Fran
ziska - 1911, Zamek Wetterstein - 1910), wy
woływały swoją tematyką i s.ponltanicznością 



niemałe skandale i kreowały autora Wll'ęcz na 
apositoła płci i swobody obyczajów. Ze względu 
on.a formę dramatycmą swych utwo:rów uważa
ny był przez krytyków z.a prekwroora ekspre
sjonizmu. 

Wedekind był wśród współczesnych mu pisa
rzy niemieckich najgorętszym wrogiiem miesz
czańskiej mo:ralności i tępego tradycjonalizmu, 
ale wcale nie rzecznikiem rozwiązłości, lecz 
„moralistą o odwrotnym przekonaniiu", który 
siliniie wstrząsnął sumieniem pokolenia. , 

* 

Willy Haas 

PRZYPOMNIENIE WEDEKINDA 
Stało się już przeraźliwie nudne powtarzanie w kół

ko, że Wedekind „szybko się zestarzał". Prawda, sami 
lekkomyślnie go pogrzebaliśmy. Wystarczy jednak je
den bodziec duchowy, na przykład kompozycja dwóch 
fragmentów Lulu * Albana Berga, by proch został 

zdmuchnięty, a z „grobu", który po prawdzie wcale 
nie jest grobem, wybuchł płomień. 

Wedekind był, jak mało kto, pełnym sprzeczności 
geniuszem. W kobiecie widział on siłę żywiołu. W męż
czyźnie słabe zwierzę - jak np. królika czy zgoła 

mysz - które kobieta morderczym spojrzeniem bez 
trudu hipnotyzuje, potem igra z nim przez chwilę, by 
wreszcie je połknąć. Wczesna twórczość Wedekinda 
przypadła, jak się zdaje, na okres jednego z nie no
towanych zwrotów historycznych, który zbyt głęboko 
był ukryty, by oficjalna historiografia literatury zdo
łała go uchwycić i zanotować. 

Wczesne dramaty Strindberga, Lulu Wedekinda, his
teryczna klątwa, którą rzucił na kobiety Otto Wei
ninger, ruch sufrażystek angielskich i „związki ko
biece" w każdym prowincjonalnym miasteczku -
wszy;>tko to w gruncie rzeczy świadczyło o tym sa
mym: o końcowym etapie walki o supremację męż
czyzny nad kobietą, walki, w której mężczyzna za
czynał się poddawać. Wedekind, podnosząc kobietę do 
rangi „demona", był tym, który ów rozwój wydarzeń 
przyśpieszał, a zarazem bił z tego powodu na alarm. 

Oczywiście, postać Lulu przy całej swojej oryginal
ności ma rodowód literacki. Jej antenatką jest Nana 

" Używany przez Haasa tytuł sztuki „Demon ziemi" 
(Erdgeist) - (przyp. red.). 
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Zoli, wcześniej jeszcze kurtyzany z kręgu Balzaca, 
którym bogaci, starzy arystokraci i giełdziarze rzucali 
do stóp swoje majątki. Jednakże akcent w Nanie 
Zoli położony jest całkiem inaczej: Nana i kobiety jej 
pokroju mszczą się za swych proletariackich ojców 
na tych, którzy ich wyzyskiwali. 

Wedekind był i pozostał rejestratorem i więźniem 
swoich problemów erotycznych. A problemów tych 
miał wiele, typu wewnętrznego i światopoglądowego, 
na których łamali zęby jego bohaterowie. Dla przy
kładu: Casti Piani, handlarz żywym towarem ze sztu
ki Totentanz, strzela sobie w łeb z tej prostej przy
czyny, że w burdelu, który on zaopatruje, nie panuje 
wieczna radość i pogańskie używanie życia - jak to 
wynikałoby z jego „światopoglądu". Warto by kiedyś 
zestawić te wszystkie fragmenty z dramatów i nowel 
Wedekinda, gdzie człowiek - mężczyzna lub kobie-: 
ta - zostaje pokonany, a nieraz śmiercią przypłaca 
obalenie swego światopoglądu. 
Był przy tym Wedekind najmłodszym, bukolicznym 

pisarzem, jakiego znał świat od czasów Longosa, Teo
kryta i Wergiliusza; tyle tylko, że zgodnie z duchem 
czasu jego bukoliczne utwory nastrojone były na nutę 
seksualną, problemową, tragiczną . 

Wedekind obstawał zawsze przy tym, że probierzem 
jego dramatów jest dopiero scena, teatr. Dodajmy jed
nak: teatr z możliwie amatorskim zespołem. Kiedy 
Wedekind sam występował w HidalZa, w Frii.hlingser
wachen czy w Erdgeist - klapa była wykluczona, 
bowiem grał on na scenie siebie samego, podobnie jak 
sam tkwił w swoich dramatach - nie jako aktor, 
lecz jako pulsujące serce swoich utworów. 

Z trzech wielkich klasycznych odtwórczyń postaci 
Lulu - Gertrud Eysoldt, Maria Orska i Tilla Du
rieux - widziałem dwie pierwsze. Obie sprawiały 

wrażenie zimnych w porównaniu z piękną i pełną 

wdzięt1:u panią Tilly Wedekind, która być może nie 
była tak porywającą aktorką, ale dawała odczuć krew 
jego krwi i życie jego życia, ponieważ Wedekind pra
cował z nią nad każdym słowem, każdą sylabą -
z owym pełnym miłości sadyzmem, zdradzającym 

w nim mistrza areny cyrkowej. W jednym z saty
rycznych wierszy Wedekind daje wyraz nurtującęj go 

myśli, że „wielcy" odtwórcy jego sztuk wcale nie byli 
aktorami, lecz niezręcznymi karykaturami samych sie
bie. 

-( ... ) Jest rzeczą osobliwą i wstrząsającą usłyszeć, jak 
ten geniusz teatru i sceny mówi u schyłku życia 

o „człowieku" jako ostatecznym i właściwym celu ży
cia ludzkiego. Wedekinda widywałem często, również 

poza sceną, czasem nawet przez długie godziny, ale 
nigdy nie zostałem mu przedstawiony. Mogłem tylko 
patrzeć i słuchać, ale za to często i dużo. Było w nim 
jeszcze wiele z dawnego cyrkowca (pracował kiedyś 

w cyrku Hertzoga), choćby to, że w marmurowym 
foyer jednego z luksusowych hoteli berlińskich już 

o trzeciej po południu, a więc przy dziennym świetle, 
zjawił się odświętnie ubrany w smoking z nakroch
malonym gorsem koszuli. Była to zapewne godzina, 
gdy w cyrku zaczynał się popołudniowy spektakl. 

Jako człowiek naprawdę już bardzo sławny od
g r y w a ł, z niezbyt wielkim powodzeniem, „bardzo 
sławnego człowieka". Robił to mniej więcej tak, jak
by „sławnego człowieka" grał pierwszy bohater prze
ciętnego teatru prowincjonalnego około 1900 lub 
1910 r . W trakcie dyskusji słyszałem, jak głosił uro
czyście brzmiące a niezbyt zrozumiałe doktryny. Kie
dyś w większym gronie dyskutował z Franzem Bleiem 
na temat erotyki. Obaj byli, że tak powiem, europej
skimi koryfeuszami tego tematu, a my, młodzi tylko 
nastawialiśmy uszu. Nagle Wedekind patetycznie 
oświadczył: „W ogóle jest i był jeden jedyny tylko 
prawdziwy znawca kobiet." 

- A mianowicie? - spytał Franz Blei. 
- Immanuel Kant. 
Wszyscyśmy zaniemówili ze zdumienia. Ale Wede

kind odmówił dalszych wyjaśnień. 
Tkwiła w nim osobliwa mieszanina ekscentrycz

ności, erotyki i mieszczańskiej pedanterii. Karl Kraus, 
wiedeński satyryk, chętnie opowiadał anegdotę z po
czątku lat dziewięćsetnych, kiedy to wystawił 

w Wiedniu Puszkę Pandory Wedekinda dla zapro
szonych gości. Po przedstawieniu odbyło się przyję

cie, na którym obok Wedekinda posadzono szczegól
nie atrakcyjną niewiastę. Jeszcze przy zupie padło 

pierwsze, grzeczne pytanie: „Przepraszam, czy pani 



jest dziewicą!?" Zagadnię ta n ie odpowiedziała, lecz 
oburzona podeszła do gospodarza, Ka rla Krausa, i po
skarżyła s ię na Wedekinda. Kraus wziął go na s tronę 

i grzecznie poprosił, żeby nie prowadził konwersacji 
tego rodzaju. Zdumiony Wedekind odparł : „O czym 
więc mam z nią rozmawiać , skoro nie wiem, czy jest 
dziewicą czy nie?" 

Fragmenty artykulu drukowanego w DI ALOGU 
nr 9/ W6 4 

Na marginesie „Demona ziemi" 

Czy Pan wie, czego Pan dziś dokonał? Zdlawil Pan 
naturalistyczną bestię prawdopodobieństwa i wniósl 
na scenę żywiol gry. Niech nam Pan dlugo żyje. 

Tak pisał w grudniu 1902 r . wybitny aktor Deutsches 
Theater Friedrich Kayssler do Franka Wedekinda po 
premierze jego Demona ziemi na scenie Kleines Thea
ter, kierowanego przez Maxa Reinhardta. Nie była to 
nb. pierwsza prezentacja Demona (napisanego w 
1895 r.), ale tego wieczoru Wedekind ostatecznie i nie
odwołalnie zaznaczył swą obecność w świadomości 

artystycznej Niemiec. 
Ugruntowana została pozycja nowej sztuki jak rów

nież pozycja Kleines Theater, działającego dotąd ja
ko scenka „Schall und Rauch" (Brzęk i Dym). Miała 
ona zresztą już pewien dorobek w prezentacji auto
rów nowego kierunku dramatycznego. Wystawiono 
tu bowiem m. in. kilka jednoaktówek „proroka" anty
naturalizmu - Augusta Strindberga (m. in. Silniejszą) . 

Czym wytłumaczyć ten odwrót od naturalizmu? Nie 
bez znaczenia jest na pewno wybitny talent insceni
zatorski Maxa Reinhardta, który potrafił ferment śro
dowiska artystycznego Niemiec podnieść do rangi 
sztuki. Zaczęło się wszystko od kabaretu. Na wzór 
paryskiego Montmartre'u powstaje w Berlinie scenka 
„Ueberbrettl" kierowana przez Ernsta von Wolzogen 
oraz - ważniejsza - w Monachium „Elf Scharfrich
ter", gdzie działał m . in. Wedekind. Obok nich, jak 
grzyby po deszczu, powstawały inne kabarety i rów
nie szybko kończyły swój żywot. Imprezy te ustępo
wały daleko pierwowzorom paryskim. Brak im było 
tej specyficznej atmosfery swobodnej biesiady towa
rzyskiej, połączonej z prezentacją różnorodnych, nie
raz improwizowanych pomysłów artystycznych. Ka
barety niemieckie to raczej varietes z centralną po-



stacią konferansjera bawiącego publiczność i usiłu

jącego utrzymać ścisłą więź sceny z widownią. W mia
rę czasu scenki te sięgać zaczęły do dramatu (np. 
w ~onachium wystawiono I akt Demona ziemi) i to 
stało się ich zgubą. Coś jednak po nich zostało skoro 
na ich gruncie powstała w 1900 r. w sali Kilnstlerhaus 
najpierw impreza rozrywkowa (z okazji Sylwestra), 
a po sukcesie zmieniona w teatrzyk „Schall und 
Rauch", następnie przekształcony w Kleines Theater. 
A z kolei sukcesy tego teatru pozwoliły Reinhardto
wi w r. 1905 objąć dyrekcję pierwszej sceny niemiec
kiej - Deutsches Theater. 

Frank Wedekind, mimo sukcesu Demona ziemi i po
wodzenia innych jego sztuk nie jest i nigdy nie na
leżał do najpopularniejszych dramaturgów niemiec
kich. Jako prekursor ekspresjonizmu utorował drogę 
właściwym przedstawicielom tego kierunku, po czym 
stanął w ich cieniu. Nie mógł bowiem u współczes

nych mu widzów teatralnych, których trzon jak wia
domo stanowiło bogate mieszczaństwo i burżuazja, 

zyskać większej popularności, skoro jego sztuki sta
nowiły ostry bunt przeciwko obłudzie i moralności 

tegoż środowiska. Obok tego poruszał w swej twór
czości tematy należące jeszcze w tym okresie do tzw. 
wstydliwych (tzn. uświadomienie seksualne młodzieży, 
patologiczny erotyzm, konflikty małżeńskie itp.). 
Dziś problemy te zrozumiałe i ogólnie przyjmowane 

pozwalają na nowo odkryć Wedekinda i pokazać to 
co w jego twórczości jest najistotniejsze, czyli że -
jak pisał Kayssler - zdławił naturalistyczną bestię 

prawdopodobieństwa i wniósł na scenę żywioł gry. 
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