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Pavel Landovsky jest aktorem i autorem dramatycz
nym , członkiem zespołu Cinoherni Klub w Pradze a więc 
teatru o najżywszych i najbardziej ważkich tendencjach 
artystycznych spośród tych , które ukształtowały się w 
ciągu ostatnich sześciu lat n ad Wełtawą . Tworzył on rze
czywistą awangardę współczesnego teatru pozostawiająr. 
da leko w tyle nawet takie renomowane zespoły i zjawiska 
a rtystyczne jak, teatr „Na Zabradli" czy twórczość Otomara 
Krejci. 

„Hodinowy hotelier" (Pokój na godziny) wystawiony 
obok dramatów Aleny Vostry, Jana Vodnansky'ego i Pe
tera Skoumala a z zachodnich autorów Albeego, Pintera i 
Bonda stał się tryumfalną manifestacją współczesnego 
nurtu i współczesnego tematu w twórczości Cinohernego 
Klubu. 

Phprcmiera sztuki odby ła si<; w Pradze 12. IV. 19G!J 
roku. 

• 





JÓZEF WACZKÓW 

INNY „KAWAŁEK Z ŻYCIA" 

C harakterystyczna sylwetka Pavela Landovsky'ego 
znanego u nas głównie z filmów Cierpienia mlodcgo Bo
haczka i Teoria uwodzenia - rzuciła mi się w oczy nie
długo po moim przybyciu do Pragi na wiosnę 1965 roku, 
kiedy zacząłem bywać w nadwełtawskim Klubie Jaz.zu 
i Poezji „Viola", s.iedlisku ówczesnej cyganerii artystycz
nej. Był to okres pełnego rozkwitu czeskiej „szkoły" 
realizmu w filmie, w teatrze, w literaturze. W Pradze 
czytało S·ię namiętnie Perełkę na dnie i Pabiteli, dwa 
pierwsze tomy opowiadań Hrabala - chodziło do kina 
na filmy Chytilovej, Niemca, Schorma, Juraćka i oczy
wiście Formana (Miłość blond11nki), wiecz..orem leciało do 
teatru „Na Zabradli", lub do „Cinoherniego Klubu" (Klub 
Dramatyczny), a po teatrze - szlo się na wino, jazz i dłu
gie nocne rozmowy do „Violi". Tam, dzięki kilku przyja
ciołom, rozeznawałem się wśród twarzy młodych pisarzy, 
reżyserów i aktorów, którzy kończyli pracowity dzie:'1 
przy dźwiękach synkop:iwanej muzyki. Landovsky, trzy
dziestoletni, orlonosy, atletyczn:e zbudowany mężczyzna , 
wodził rej raczej przy barze, gdzie rozmawiało się głośno 
i piło dużo, rzadziej widziało go się przy stoliku, a właśnie 
tu, w stolikowej części sali, panowała atmosfera skupi~
nia, refleksji, twórczych sporów. Wydawało mi się, że 
ten wybijający się już aktor, jest bardziej „naturszczy
kiem" niż świadomym swoich celów i możliwości artystą. 
Proste i krewkie postacie, ucieleśniane przez niego \\' 
filmach, nakładały mi się na jego sposób bycia wśród 
kolegów klubowych, a powierzchowność młodego rzeźni
ka-podrywacza usuwała w cień wszystkie ewentualne 
wątpliwości przychylnego bądź co bądź, ale jednak obser
watora. 
Być może podobnego mniemania byli i inni, równie 

niesprawiedliwi wrażeniowcy, bowiem, jak słyszałem. 
Landovsky bezskutecznie starał się kilkakrotnie o przy
jęcie na wyższą szkołę filmową. W efekcie zaangażował 
się do prowincjonalnego teatru, w Cieplicach i Pardubi
cach, i dopiero stamtąd trafił do filmu i do zorganizowa
nego w 1965 roku przez filmowców i krytyków teatral
nych Klubu Dramatycznego w Pradze. W tym ostatnim 
na wiosnę 1969 roku w roli pisarza. 

Trzydziestoletni Landovsky zaprezentował debiut dra
maturgiczny, sztukę Pokój na godziny ( Hodi11oi;y hotc
lier). 

Nie widziałem tej sztuki na praskiej scenie, w tym 
okresie nie było mnie już w Czechosłowacji, ale lektura 
tekstu wystarczyła mi żeby zorientować się, jak pojętnym 
uczniem okazał się Landovsky tamtych, dominujących w 
65-66 latach tendencji artystycznych w kinie czeskim. 
w li~eraturze, w jego macierzystym teatrze. Tendencji, 

2 

• 

ktl>rc musiały ulec niepostrzeżenie przekształceniom albo 
wyjałowić się z biegiem lat. Upajano się bowiem egzo
t y ką „samego życia", niezwykłością podpatrzonej niby 
przypadkowo codzienności. Odżegnywano się od „problc
m<">w", „koncepcji", „idei przewodnich" - dzieła artys
tyczne przedstawiały kawałki z życia, artysta odtwarzał 
je z naturalistycznym pietyzmem rezerwując sobie tylko 
prawo do selekcji, boć przecież nie wszystko warte od
tw~rzania. Krytyka muwiła o nawrocie do rozpowszech
ni ,nego w dwudziestoleciu na ziemiach czeskie~ dadaiz
mu. zapisu automatycznego, samoczynnej selekcji pamięci 
jako jedynych probierzy intuicji twórczej. Doszło i parę 
IHW.'ych terminów: „leica-styl" mówiło się o metodzie pi
sarskiej Hrabala. „cinema-verite" - w odniesieniu do 
filmów Formana, kompletny relaks aktorski - w przy
padku inscenizacji w Klubie Dramatycznym. Przebąki
wało się też cichcem. że tendencja ta podszyta jest tra
dycyjnym już w sztuce czeskiej sentymentalizmem. ludo
wym widzeniem rzeczywistości, któremu nie obce jest 
przerysowanie. koloryzowanie. groteska, deformacja ko
mic:_rna. Takim „ka\vałkiem z życia" jest też jedyna, jak 
dotychczas sztuka Landovsky'ego. Znamy film Formana. 
który od Czarnego Piotrusia, poprzez Miłość blondynki 
d oszedł do Pali się, moja µanno, ?;namy opowiadania Hra
bala, n ;e zn2my sztuk Klubu Dramatycznei;o, utworów 
Ladislava Smotka, sennych varietes na temat zwyczajnej 
codz:enności Aleny Vostry„. dotarł do nas trzeci, orygi
nalny autor tej placówki, Pavel Landovsky. Jego „kawa
łek z życia" jest inny od utworów dwojga poprzedników 
w . tym aktorskim teatrze. Aktorskim programowo, bo
wiem Klub Dramatyczny od początku pragnął - i w rze
czywistości pragnienie to wprowadził na deski sceniczne 
- stworzyć aktorom możność: realizowania siebie jako 
ludzi. Innymi słowy - aktorzy winni poczuć się sobą 
w rolach proponowanych przez tekst literacki, czyli móc 
być: współczesnymi ludźmi czy to będzie R.cwizor, czy 
Wypadek w Zoo, czy Pokój na godziny. 

Pokój na godziny bezwzględnie stwarza te możliwości 
,Jest napisany (i przetłumaczony) językiem potocznym, za
rysowuje sytuacje nader typowe, jaskrawo typowe, boć: 
wszyscy zastanawiamy się nad tym, czy nasza przewaga 
nad światem zwierząt, ów element własnego pomyślunku 
i rozumu, czyni nas szczęśliwymi, czy raczej nas unie
szczęśliwia. Taka jest, moim zdaniem, idea przewodnia 
tego utworu, ów może niechciany, może podświadomy 
„pro blem" sztuki napisanej przez aktora o powierzchow
ności rzeźnika-podrywacza. który wydawał mi się przed 
pięciu laty z górą jedynie zapowiedzią jednej z postaci 
jego sztuki, emerytowanego rzeźnika Fano. Odbiorca tea
tralny utworu Landovsky'ego zapewne zgodzi się ze mną. 
że nie miałem wówczas racji. 

Przedruk z prop;ramu: Teatr Polsl<i 
we Wrocławiu - P. Landowsky 
Pol«ij na godziny, sezon 1970171 
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TEATR POLSKI - SCENA KAMERALNA WE WROCLAWll! 
P . LANDOVSKY „POKOJ NA GODZINY„. 

REŻ. G. PAMPIGLIONE. SCEN. A. JĘDRZEJEWSKI 
RYSZARD KOTYS IFANO). ANDRZF.J MROZEK (HANZU. 

JAN CALKA 

PROPOZYCJ·A LANDOWSKY'EGO 

„P OKÓJ NA GODZINY" zobaczyłem na scenie praskie
go Cinoherneho Klubu w grudniu 1969 r. Po krótkim, 
gęstym przedstawieniu sztuka wydała mi się propozycją 
na tle ważną, by zainteresować nią również polskie sceny. 
Prapremierowa realizacja, dzieło znakomitego reżysera 
filmowego, jednego z twórców czeskiej „nowej fali" Eval
da Schorma, urzekała zwartością i precyzją. Koncertmx i; 
gra Mirosława Homoli w roli Fana i Oldricha Novy'ego 
w roli Hanzla, przy nie wiele od nich odbiegającym 
współudziale odtwórców młodego pokolenia - Jany Breż
kowej i Frantiska Husaka - czyniła z praskiej realizacji 
przedstawienie najwyższej próby, świetnie ilustrujące styl 
i metodę macierzystej sceny. Również rodowód utworu 
nic nastręczał trudności. Zrodzony z niewątpliwego za
fascynowania dramaturgią „młodych gniewnych", z in
spiracji Pintera, Osborna i Bonda „Pokój na godziny" krył 
w sobie jednak pewne elementy „nowej fali" filmowej z 
nad Wełtawy. Frapował obserwacją codzienności. Podpa
trywaniem szczegółu. Troską o możliwie bezstronne poka
zanie żałosnej i komicznej sytuacji bohaterów odartych 
z wszelkich pozorów. Tych przypadkowych, szarych ludzi. 
pozbawionych usprawiedliwiających motywacji. Podda
nych z całą sumiennością osądowi widowni. Osądowi nie 
pozbawionego współczucia. Potępieniu, w którym łatwo 
odszukać cechy zrozumienia. Zrozumienia oczywiście nie 
dla dwuznacznej profesji gospodarzy, podpadającej do~ć 
wyrażnie pod kodeks karny. Zrozumienia dla ich sytuacji 
egzystencjalnej. Dla splotu przyczyn społecznych "i oso
bowych w rezultacie osamotnienie i klęskę. 

Bo „Pokój na godziny" tylko z pozoru jest sztuką oby
czajową. Posługuje się wprawdzie jej poetyką, utkany jest 
cały z podglądania życia w pikantnej i frapującej sytuacji 
dwojga młodych, uprawiających trudną miłość w głębo
kiej konspiracji, wśród lokalowych i towarzyskich trud
ności współczesnego miasta ale w istocie poświęcony jest 
przecież I os o w i bohaterów. Zręczny naturalizm, jaki 
prezentuje, niesie obserwacje i faktografię -= nazwijmy 
to - z pogranicza obyczaju. Pavel Landovsky, autor 
prawdziwie dociekliwy, wędruje w głąb psychologii, nasyca 
nią swoją opowieść jakby tkanką zróżnicowanych odczuć 
i wrażeń zrównoważyć chciał sugestywność szczegółów i 
niewątpliwą sensowność narracji. Trafnie podpatruje 
przy tym bohaterów, sugestywnie potrafi ich pokazać. 
Tworzy postacie co się zowie, daje plastyczne, świetnie 
zarysowane role, a rzetelnością tego rysunku dociera bez 
trudu - on debiutant! - do uniwersalnej problematyki 
egzystencji współczesnego człowieka. Do problemu losu i 
przeznaczenia, skąd zaczyna się dopiero wielka literatura. 
Sztuka, która w pierwszej . lekturze rozczarowuje - po-
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dejmuje na scenie taką właśnie, egzystencjalną problema~ 
tykę wysnutą z trafnej obserwacji i dojrza ł ej syntezy. 
Daje aktorom szansę zrelac.ionawania nie ty lko sensacyj 
nej, w miarę skandalizującej opowieśc i o parze, ktura nie 
miała gdzie się spotkać, ale j ednocześnie podsuwa o wiei 
ambitniejszą możliwość pokazania biografii i losu boha
terów już nie w wymiarach płytkiej sensacji, ale jak 
przystało na odkrywczy teatr i dobrą literaturę: z pobłaż
liwością i współczuciem. A nie trzeba jak sąd zę, nikcgc 
przekonywać, że uśmiech nie musi oznaczać aprobaty, zaś 
solidarność i zrozumienie nie stają się równoznaczne ze 
zgodą na rodzaj zajęcia czy charakter związków łc1czą
cych na scenie uczestników dramatu. Profesja i !os, przy
padek i przeznaczenie nie wchodzą tym razem w nazbyt 
proste relacje. Może dlatego rzeczywistość tej opowieści 
staje się na scenie tak wieloznaczna - i sugestywna za. 
razem? 

Kim - na przykład - jest Hanzl? Czy tylko zdeklaso
wanym inteligentem, życiowym rozbitkiem, żałosnym 

przykładem nieudanego losu, czy może symbolem formacji 
odchodzącej v.r przeszłość, bezbronnej wobec agresywn0go 
sublokatora? A Fana? Kogo reprezentuj e"? Czło\ ieka mar
ginesu czy zuchwałego , zadufanego ćwierćinteligenta, peł
nego groźnej nietolerancji i żałosnego samozadowolenia'! 
Fana w relacji Landovsky'cgo jest nosicielem poglądów 
i postaw, z których tak łatwo kiełkuje faszyzm i jego po
chodne. Staje.się reprezentantem tych dyspozyc ji i właści
wości umysłowych , z których , jak ziemia długa i szeroka , 
pod każdą banderą i w każdej ideologii w ywodzi się wo
jujący, groźny Ciemnogród Ciemnogród rozumiany jako 
zjawisko społeczne, jako wyraz najbardziej zachowaw
czych postaw i wstecznych , niezgodnych z wiedzą poglą
dów. A Dziewczyna? Przecież nie spotyka się w tym oso
bliwym miejscu z Ryszardem tylko po to. by oszukując 
instynkt znaleźć w jego ramionach, chwile zapomnieni a . 
Jej świadomość jest rozleglejsza, dramat prawdziwy. Ko
leje tych zmagań, dzieje tej szamotaniny wypełniają 
szczelnie fabułę „Pokoju na godzin y'', Skąd się .i dnalc 
Zofia tam wzięła? Dlaczego tak długo godziła się na sy
tuację nie tyle upokarzaj ącą ile kaleką? Co w ogóle spra
wia, że wrażliwe , mądre dziewczęta ulegają tak łatwo 
egoizmowi samców, jakby instynkt wyłączał refleksj , a 
natura okazywała s ię silniejsza od świadomości·: 
Są to pytania najbardzie j natrętne , ale nic jedyne. Od

powiedź należy do teatru . ale należy również do widza. 
Każdy utwó r, jeśli sięga do problem ów e ·zystcncji, musi 
zrodzić pytanie „dlaczego"? Odpowiedź na nie jest jednym 
z najbardziej frapujących zajęć wspó łczesne,„o człowieka 
- z tym, że nie jest to zazwyczaj odpowiedź jedn oznacz
na. Nie może być jednoznac:ma , bo rzeczywistość nic jes t 
jednoznaczna. 
Można, rzecz prosta gorszyć się profesją Fa ny. Można 

pogardzać akcesem Hanzla i mieć jednoznaczne opinie o 
moralności Dziewczyny, ale czy negac ja taka coś na m 
wyjaśnia? Czy tłumaczy m ec ha nizm zdarzer1 i gcnezq po
staw? nic podobnego. Rodzi zaledwie ocenę, mo ralny sprze 
ciw - lub moralną aprobatq - w za leż nośc i od kryte 
l'iów i postaw oceniaj, cego. Znacznie jednak łatwiej 
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gorszyć się, niż rozumieć. Łatwiej o sprzeciw lub negacj~, 
bliskie rodzeństwo ignoracji, niż o właściwe. zrozum1~me 
i potrzebną solidarność gdy los i kondycJa człow1e_ka 
wchodzą w obszar cienia, gdy w~magaJą od_ obser:-vatorow 
i partnerów życzliwej mądrośc 1. Mądrości a więc tole-
ranc:ii. 
Odnoszę wrażenie, że to właśnie pragnął powiedzi.eć 

Landovsky w swojej pierwsze j i powi~?Zf'.1Y otwarcie_: 
udanej sztuce. Napisał dramat o rozm1Ja_mi: się ludzi, 
o dręcz<icej ich samotności, sztukę prawdziwie. egzysten
cjalną , pozwalającą na wieloznaczne. re~leksJe 1. r:iotywa
cjc - ale w całej jego posta':"ie. kryje się_ prze~1ez głębo
kie zaciekawienie. Zaciekawienie i wspołczuc1e. Jest w 
niej humanistyczna solidarność z zag1:1bionym _i przegr~
wającym człowiekiem, połączona z piękną probą moty
wacji. Motywacji nie par force, przy pomocy ~opaty •. ale 
metodą pytań i wątpliwości. Wieloznaczną .1 mepokoJą_cą 
konstrukcją losu bohaterów, w któ~ej cz.i:ie siG wsp?ł: 
czesną świadomość i współczesny m~pokoJ .. Jest w me~ 
również. nie da się zaprzeczyć, wspołczesn". przekora 1 

I
• współczesny, prawdziwie uniwersalny w kr~iach naszeg? 

obozu temat, o który tak trudno w nasze] dram~turgll. 
J est to więc w sumie współczesna, dramatyczna l p~z~
korna sztuka. napisana przez aktora i autora zaprzyiaz-
nionego narodu - twórcę najściślej, ~wiąz~nego ~ ~z;o~ov.:ą 
w tej chwili sceną nad Wełtawą. Ktoz. m~ Ją grac. ie.slt mE". 

• my, traktujący na serio pro~lemy 1_n~11traci1, swi.~dom1 
faktu. że od czeskiego teatru 1 czeskie] dramaturgu mo
żemy się przecież wiek nauczyć? 

Przedruk z programu: P. Lan
dovsky: Pol<ój na godziny . Teatr 
Stary w Krakowie. Sezon 1971 72 



TEATR POI.SKI - SCENA KAMERALNA WE WROCŁAWIU 
P . LANDOVSKY „POKÓJ NA GODZINY". 

REŻ . P AMPIGLIONE SCEN. A . JĘDRZEJEWSKI 
ANDRZEJ MROZEK (HANZL). RYSZARD KOTYS (FANO), 

MARTA ŁAWIŃSKA (ZUZANNA). 

• * 

Historia jest szara i banalna. Dwaj starcy wynajmują 
parze kochanków swój pokój na godziny. Czynią to nie 
pierwszy raz, może i nieostatni. Młodzi mają swoje 
sprawy - starcy mają już wszystko za sobą. przed 
sobą niewiele, właściwie t ylko śmierć. Losy st a rych 
i młodych splotą się na moment: każdy będz ie mógł 

1J rzyjrzeć się sobie i innym do woli, ujawnią się ludzk i<..: 
marzenia i tęsknoty ... Zwykłe sprawy przeciętnych lud zi 
składają się na utwór , naturalistyczną sztukę obyczajo
wą , napisaną dla teatru, który nie zamierza obalać 
,.czwartej ściany" (dla „mieszczańskiego" teatru - po
Wi1;>działby naiwny apologeta awangardy) . 

. Jest to dramat o tragicznych próbach p rzek rocze ni a 
przez człowieka ograniczeń własnej kondycji, ni euchron
n ych konfliktach marzeń z rzeczywistością, nieusta n
nym dążeniu człowieka do utrzymania się w stanic bez
piecznej równowagi. Bohaterowie tej sztuki na k ażdym 
kroku ocierają się o sprawy śmierci i miłości. władzy 
jednego człowieka nad drugim i wolności, konieczn ości 
istnienia więzi międzyludzkich i potrzeby samotnośc i. 
Manifestują swój witalizm, żeby oszukać czas. Podpo
rządkowują sobie r zeczy, zwierzęta, ludzi, żeby w stwo
rzon ym w ten sposób systemiku zaj ąć miej sce możliw ie 
najpewniejsze. Kłamią. bo nie chcą innym pokazać swej 
słabości . Oszukują samych siebie, gdyż boją s i ę p rzeko
nać o tym, jak często ich losy są zdeterminowane p rzez 
prawa natury. 

Te dwie wypowiedzi mogą odnosić się do różnych dzi el 
literackich i mogą być także sformułowane po lekturze 
„Pokoju na godziny" Favela Landovsky'ego. Ten znako
mity aktor i dramaturg Cinoherneho Klubu napisał oby
czajową sztukę z ładnymi rolami i dialogami wziętymi 
z rozmów zwyczajnych ludzi, ułożył taki „kawałek 
z życia", bez początku właściwie bez końca , w który m 
czyte lnik - przesadnie w yczulony na universalia - od
najdzie echo biblijnej opowieści o Zuzannie i starcach , 
refleksy archetypów i materiały do ilustrowania tez 
Fromma. Czy to oznacza, że Landovsky napisał sztu!cP, 
z głębokim podtekstem, z tak zwanym „drugim dnem"? 
Nic podobnego. W utworach tego rodzaju prawie zawsze 
można wyodrębnić dwie płaszczyzny znaczeń: jedna z nich 
(zbudowana na wymyślonej z reguły kons trukcji intelek
tualnej) jest ważniejsza od drugiej, tej zewnętrznej, ka
mulfuj[icej tyiko, okrywającej grę idei i dialektykę od
wiecznych praw. W „Pokoju na godziny" to niemożliwe. 
Sztuka jest tworem jednorodnym, pisanym zawsze tym 
samym stylem; jest dziełem gatunkowo czystym - pisa
nym bez zamiaru mieszania ze sobą elementów pochodz ~1 -
cych z różnych konwencji literackich . Tutaj wszystko 
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mieści się w granicach życiowego prawdopodobieństwa. 
Motywacje. dialogi, działania są wręcz programowo zwy
czaj ne. Czyta.i<1c Landovsky' go dostrzegamy to i jedno 
cześnie mamy wrażenie, że jego bohaterowie przemykają 
siq (właśni tylko: prz emy kają) obok problemów 
tradycyj nie zarezerwowan ych dla tekstciw tworzonych w 
innych , w mni muniu współczesnej publiczności l iterac
kiej jakby bardziej szlachetnych, poety:,kach. - Landov
sky'cmu zależało chyba na wywoływaniu takiego właśnie 
wrażenia. Pisał swą sztukę z tym między innymi celem. 
żeby pokazać jak na każdym kroku szarej, powszednie.i 
cgzystencj i ocieramy się o problemy godne pii'Jra 
poety i refleksji myśliciela. Nie należy lekceważyć takich 
intencji. Są one przec ież ·wyrazem autorskiej niezgody na 
stępienie wrażliwości, rezultatem niechęci do bezreflek
syjnego przeżywania i obserwowania (podglądania) życia. 
Landovs!'y daje świadectwo temu. że świadomość wła
snych losów można zdobywać zawsze, w każdych okolicz
nościach. nie tylko w sytuacjach krańcowych, nadzwyczaj
nych. Trzeba tylko umieć patrzeć i słuchać. Słuchać i 
pa trzeć tak. żeby nawet w brzydocie codzienności , w zda
niach ułomnych i ledwie poprawn ych , w czynnościach i 
reakcjach ludzi śm iesznych , ni eporadnych. zdziwaczałych. 
w tandetnych wyobrażeniach i kiczowatych pejzażach za
chowanych w pamięci bohaterów, dostrzegać sensy uza
sadnione odwiecznymi ludzkimi tęsknotami. Morze, które 
z gaze towego obrazka tak wabi Fanę, jest przecież w 
gru ncie rzeczy tym samym przestworem, tą samą prze 
strzenią wolności i tułaczki, która pociągała bohaterów 
d zie ł wysoko stav.:ianych w hierarchii dokonań artystycz·
nych (fakt, że autor owego obrazka .. Kn(ipfler albo Klaj
sner", był zape wne miernym t.ylko epigonem Eocklina, 
nicz go nie odmienia). 

Tak pisząc nie przeceniam tej sztuki. Nie twierdzę, że 
dla „Pokoju na godziny" trzeba zarezerwować m iejsce w 
historii dramatu. Landovsky wprowad z ił do swego „Poko
ju" Judzi wyznających odmienne filozofie życiowe, obi 
uproszczone - chce się powiedzieć - potoczne (która z 
nich wi cej warta, która zafałszowana"') i otworzył przed 
teatrem jeszcze jedną szansę a r tystycznej nobilitacji co
dzienności. I to właśnie ;•/S:óystko: ambicje autora nic by ły 
wygórowane ale zosta ły spe łni one do k mic::i. Powstała w 
ten sposób dobra sztuka i solidn y materiał teatra ln y. 
Zazdrościmy Czechom wiciu ich filmów. Myślt; , ż m o

żemy im także pozazdrościć tego ty pu współcze nej d ·a 
malurgii: wyrastającej ze świetnyc h tradycji naroclovvc j 
!il ratury (I-fasek , Hrabal), silnie zakorzenione j w realiach 
dzi s iejszej obycz ajowości , sztuk niby to staroświeckich 
a przecież umożliwiai<-1cych rozmowę o sprawach ważnych. 
uniwersalnych a j ednocześnie niewyduman ych, naznaczo
nych piętnem czasu. Jakże mało takich sztuk na kame 
ralnych scenach polskich teatrów. Jakże mało dobrz .. 
napisanych polskich sztuk tego rodzaju. 

A. W. 
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KAROL IRZYKOWSKI 

UROKI NATURALIZMU 

Ludzie najnowszej rewolucji w sztuce lubią potrząsac 
src<1lpc m rc•alizmu, naturalizmu, impres jonizmu - lecz 
:vydaje s i~, jak gdyby te skalpy nie były autentyczne, 
J a k b :i- • c i 1 ud_ zie z a p_o m n i c 1 i o ideologii tamtych 
kicrunkuw albo ich zupełme nie znali. Ogłaszać impresjo
nizm za niewolnicze obsługiwanie materii, zapominać, Ż·.) 
wyniki on z kultu słońca, kultu natury , a nie materii to 
wy~aje mi się nic t y lko niesprawicdiiwości~i. lecz ba~ba
rzynstwem, kompromitacją nowych haseł które może aż 
1 a kich ofiar nie potrzebują. ' 

. Ale jeże li w dziedzinie sztuk plas tycz nych jeszcze z nie 
.Jaką sł~sznością można było mówić o mechanicznym ko
piowaniu natury: tu stał. rósł, kwitł, pasł się, płynął 
model. a tu stał malarz ze swoim płó tnem na sztaludze -
to w poezji lekceważenie naturalizmu (dla skrócenia nic 
będę go tu odróżniał od realizmu) jest p~istotą ze stano
\\'iska estetyk i i filozofii. Zapewne, gdy się widzi sztuki 
takie jak !'!~na Kampfa, czyta nudne i niepotrzebne opisy 
w pow1esciach d awniejszego typu, choćby 1v Janie 
Krzys ztof i~, RoHand a, albo gdy się mierzy płytkość i 
Ldawkowosc teJ satyry społecznej, jaką nas obdarza Za
polska, można wykrzyknąć: wolę już sine brednie skraj
nego futuryzmu czy formizmu, tylko nie to' Lecz rzeczy 
t~ był~ godne odrzucenia zawsze, nie dopiero dziś; nigdy 
me gustowałem w Panz Dulsk1e1 ani w powieściach Rey
m?~ta . lub. tejże Z'.l1polskiej, którą właśnie tera z, z okazji 
JeJ s_m_ierci, szczegolnie gloryfikowano. Naturalizm Zapol
skieJ Jes t _zły, me dlatego, że jest na turalizmem, lecz że 
Jes~ p_łytk 1; oparty n~ _obserwacjach dziennikarskich, nie 
\Vl1lkllwycn, le cz zło slnvych. a przy tym schlebiających 
t1urr:ow1. Dl~.I.::ogo Dulska była re welacją, ten o<.:zywiście 
musiał mowie o geniusz u Zapolskiej: ja takim sztukom 
mogę przywać tylko wartość społeczno -pe dagogiczną 
?la pewnych sfer. Pa sją j ej była nie żądza prawdy, lecz 
ządza komprom ito\vania swych wrogów. 

Ale Pr a .wda s_ama jest fufą (ze Strasznych dzieci 
HoSl\·1·orowsK1ego). Jezdi nie staje s ię symptomem i do
wod em siły tak zwanego ducha. na cz ymże zaś c.luch może 
najlcp!ej oka~ać swq 5iłę, j eżdi nic na tal< zwanej mater i i, 
przez JeJ opanowanie ? Albo czy może się rnniema . że cheć 
opanowania materii jest tylko pokusą ukrytegÓ za ni a 
szatana? Zachowajmy tę cała mitoJoo-ię· czvż w takin1 
razi e ni~ godzi się duchowi za.miast ucl ekać ..::__ wejść do
browolme w zasadzkę i zwyciężyć? 

Po ro_manty~mie jako epoce marzenia przyszła kole.i na 
naturalizm, m e dlatego , żeby nastała potrzeba odmianv. 
potr:ze ba. nowej: choćb". przeciwnej mody, lecz dlatego. 
pon i waz pod .J ę to z is z cz a n i e mar ze i1 w matc
rialc rzeczy wistości: okazały się wtedy przeszkody, oka-
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zała si~ potrzeba nagromadzenia, przerobienia materiału. 
i zadania budowy były trudniejsze, niż się spodziewano. 
Taki jest rodowód przychologiczny naturalizmu .iako od
wiecznej. nigdy nie ginącej potrzeby ducha ludzkiego -
mniejsza o to, czy pokrywa się on z faktyczną historiq 
j dnego okresu literackiego, któremu tę nazw~ nadano. 
A więc j u ż w s a m ej f o r m ie n a tu r a 1 i z m u 
t k w i - nic tragedia, lecz, co jest większe d r a m a l. 
Widać to w Pani Bovary Flauberta, gdzie marzenie pJ
nosi pierwszą klęskę, zostaje skompromitowane. L~cz 
samo wyczucie klęski, „oddanie" jej w obrazie, ma w 
so!:>ie moment perseuszowego bohaterstwa. 

Slus ·n:e B~andes wykrywał pierwiastki romantyc n' 
u Zoli ; nie były one u tego pisarza sprz2cznością we
\\'nętrzną, lecz pozostałością po takiej, a nie inn'j -
genezie jego twórczości : ów srnlony pociąg w Bestii lud z
kiej, pędzący bez konduktora w przes'.rz.eń, to n:e tylko 
symbol wyokrąglający tę powieść, lecz i świadectwo 
w.: wnętrzncgo ro i.machu w bezkres fantastyczny, roz
m ~:ehu, utajon:-go w „ścisłych" metodach naturalizmu. 

Nie jes ~ w ię c p :·awdą, żeby naturalizm był bierną pJ
stawą ducha. N:e jest taką już choćby dlatego, że to 
się tylko tak wyd aj e, j a k oby rzec z y w is -
t o ś ć m o ż n a b y ł o k o p i o w a ć n i e w o l n i c z o. 
Zarzut t en wzięty jest wprost od ek~resjoni mu malar
sk5ego, który słusznie występuje prz- c:w pomnicjszan!u 
malarstwa do roli fotogarfil. Ale w poezji nie ma apara
tów kopiujących. tylko mózg. i „kopiowanie" jest c;yn
nością wyobrażni: odkrycie przedmiotu, nastaw!enie go, 
uchwycenie słowami. Trzeb a · Wziąć, aby „o d dać". 
Dlatego na przykład Charaktery Nałkowskiej można czy„ 
lać jak tomik sonetów. Bezdusznym można być wszęd 1_i '.', 
i w naturalizmie, i ekspresjonizmie. Jeż~ li się zżymamy na 
którego autora za to, że po prostu tylko kopiuje rzeczy
wistość, to właściwiej i trafniej powinniśmy powiedzieć. 
że kopiuje on pewne utarte wzory ujmowania 
rzeczywistości, że nie wychodzi po1..a metody Balwka lub 
Reymonta. 

Nudzi nas nie sam naturalizm, lecz to, że oto jeszcze raz 
tak samo opisano chmury, drzewa, refleksy słońca w ka
rafce z wodą, albo nos i nogę kobiety. Specjalnie w Polsce 
realizm i naturalizm w powieści przybrały pewien liWOisty, 
odstręczający charakter: sielankowy, dobroduszny, ko
chajmysi. 

Nie odczuwano zbyt boleśnie rozłamu między myślą 
a ziszczeniem, bo niewiele było myśli i rzadko przystępo
wano do ziszczeń. Godzono się na to, co jest, a rzeczy
wistość ujmowano przez grube rękawiczki. Sielankowość 
Pana Tadeusza zawisła była fatalnie nad powieścią polską 
i narzuciła jej na długi czas swoją atmosferę . 

Że i przy naturalizmie w grę wchodzi in
t u i c j a, tego dowodem jest, że podobnie jak w innych 
gatunkach poezji. torem ubitym przez jednego pisarza 
rzuca się zaraz dziesięciu naśladowców, powtarzających 
jego kolejności i rytmy, czego by nie było, bo każdy by 
miał dość pola, gdyby naturalizm był taki łatwy . W póź
niejszym rozbiorze filozoficznym z aktu intuicji wydziela 
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się przedmiot, niby to stały, stwierdza się zgodność (wier
nośl':) odbicia z przedmiotem i wtedy się mówi o prawdzie. 
W dalsze rozważania stosunku intuicji do prawdy itd. nic 
wch~dz~. bo nie są tu potrzebne. wys tarczy dość popular
ne uięc1e sprawy. 

_Jeżeli. marzer:ie, idea kompromituje się przed rzeczy
w1stośc1ą, to 1 rzec z y wist ość kom prom i tuje 
s i ę Pr z: d ideą. Tu są źródła tych uroków, jakie ma 
~la art:rstow naturalizm. Jest on tSmczasową satysfakcj:1 
ala obrażonej _idei. ! st n ie j ą w ż y ci u s z cze g ń ł }; 
t? k dem o n 1 cz n 1 e trafne, szczegóły-skróty, odsła
niaiące tak dalekie i komitragiczne perspektywy, że zmm·
ca spostrzegłsq je, musi wykrzyknąć: Jak to doskonale -
napisa:-ie! W takich wypadkach zallotowanie takiego rysu 
jest tylko pozornie odpisywaniem życia, właściwie zaś 
należy je uważać za zdobycz nastawionej w pewien spo
~ób wyobr_aźni. Pewien nieporządek rzeczy, znajdujący 
Jedn~k wyJaśnienie w zawikłaniach bieżącego życ ia , może 
wywierać na autora takie wrażenie swą obfitością i kom
binacyjnością szczegółów, że szczególną rozkosz sprawia 
mu przedstawić ten chaos jako porządek. Z młod:;zych pi-
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S;arzv Kaden ma najsiinie)szy zmysł dia takich uroków. 
w tej powierzchni życia można się istotnie zakochać bez 
pamięci, dotykając jej najwdzięczniejszych zakrętów i 
wypukłości. W artyście rodzi się wtedy a m b i c j a, by 
s p r o s t a ć ta k ie j r ze c z y w i s toś c i, by samemu 
wytworzyć taką fa n tas tykę. 

Tak powstaje opis katastrofy wojska kartagińskiego w 
Wąwozie Toporu (Salc.mmbo Flauberta), naśladowan~· 
potem przez Zolę, gdy w Klęsce opisywał piekielny ko
cioł Sedanu. Najprzykrzejsze szczegóły wchodzą w skład 
obrazu, tchnącego tą osobliwą elegancją realizmu, na któ
rej znał się także Gauthier. N at ur a 1 izm staje się 
przez to k o p a 1 n i ą k s z t a ł t ó w, z których korzystają 
potem i inne gatunki i kierunki literackie. 

„świat jest już raz dany, byłoby nonsensem powtarzać 
go!" - pisze niemiecki ekspresjonista Kazimierz Edschmid. 
Słusznie, jeżeli na przykład snob starej daty zachwyca się 
wspaniałym opisem dworku litewskiego albo „pyszną" 
charakterystyką karbowego z Kociej Wólki, ciesząc się . że 
on w tym wypadku może potwierdzić zgodność opisu z 
modelami (chociaż nawet i w tym jest rudyment prawdzi
wej przyjemności estetycznej). Niesłusznie, gdy się przy
pomni i s t o t n e z a ł o że n i a n a t u r a 1 i z m u, cho
ciażby one -· historycznie - nie były sformuło,xane tak 
jak tutaj . :Vlechanicznego naturalizmu nigdy nie było. 
Zawsze był on w imię czegoś co dozwalało na wybór pew
nych tylko faktów, kierując się przytym niejako misty
cyzmem homeopatycznym. Pobić Meduzę jej własnym 
obrazem! Przeciwstawić bestii bestię! Nazwać bezimienną 
po imieniu! Ileż w naturalizmie jest chytrości, ironii , 
zemsty. Cały dyszy walką - siE'lankowego, biernego. nie 
ma w nim nic. 

Lecz to są może tylko jego walory kulturalne - cm 
stąd dla sztuki? To. że naturalizm tak pojęty może być 
podstawą najbardziej żywiołowych wrażeń - ale co siQ 
okazało? To. że 1 ud z kość nie była jeszcze dostatecznie 
do niego przygotowana. bo n ie zna własnej rzec z y -
w i s t o ś c i, odwraca od niej oczy i r a c z e j n u d z i 
s i ę n i ą, n iż męczy. Wierzę, że przyj dz ie cz as, 
kiedy sztuka ze zdwojonym impetem rzuci 
się w n a tur a 1 izm, który się był zaledwie nadpoczął. 
Z naturalizmu rzeczy nieruchomych zaczął on już prze
chodzić w naturalizm dusz ludzkich , przystąpił do roz
wiązywania zagadniC'ń dramatycznych , gdy wyrugowała 
go fala symbolizmu. W liryce poprowadził wprost - do 
liryki wizyjnej jako właśnie par excellence naturalistycz
nej, - a przez to do ekspresjonizmu. Bo naturalizm jest. 
jak każdy izm pojęciC'm przejściowym i gdy się zadaiiia 
literatury bierze merytorycznie, a nie po szkolarsku. 
wszystkie izmy razem się godzą - i przedstawiają ciąg
łość jednego zdania i jednego zagadnienia. Kto śpiewa na 
pohybel naturalizmowi, właściwie trzepie zapamiętale 
skórę. w której nikogo nie ma. 
Woła się także: huzia! na tak zwany psych o 1 ogi z m 

w poezji, biorąc sobie pochop z pogłosek o upadku psy
chologizmu filozoficznego (dwie rzeczy zupełnie różnC'). 
Jak gdyby naprawdę tak dużo psychologii 
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by i o w il te r a turze, zwlaszćza l\aszej. I tu zadania 
są zaledwie nadpoczęte. Opisywanie stanów duchowych 
biernych lub ciekawostek psychologicznych - jedne i 
drugie zresztą bywają kombinowane, a nie .brane z dzieł 
naukowych! - dalekie jest jeszcze od wnikania w te 
punkty zwrotne, gdzie, człowiek staje się zagadką dla dru
gich i dla siebie, zagadką, której żaden ekspresjonizm nie 
przeskoczy, która leży jak wielki kloc na środku świata. 
Dla uniknięcia zgody z tymi, co także lubią mówić ogól
nikowo o zagadkach duszy, pospieszam dodać. że mam tu 
na myśli takie na przykład duszoznawstwo i takie jego 
zadania, o jakich pisałem w Prolegomenach do charakte
rologii (Museion, 1913, sierpień) . 

. Jest perfidią albo bezmyślnością twierdzić, że osiąganie 
samej tylko wierności, zgodności modelu z opisem, że 
samo wywoływanie złudy było celem naturalizmu i psy
chologizmu. Było tylko środkiem, który w poszczegól
nych dziełach jako fragmentach wielkiego ruchu eman
cypował się i wysunął na pierwszy plan. O ile w tych 
fragmentach bił w jakiś sposób puls pierwotnych założeń 
naturalizmu, o tyle żyje w nich także i sztuka. Prawda 
sama przez się oczywiście nie jest postulatem sztuki. lecz 
jej materiałem, tak samo dobrym jak każdy inny. 

Prawda i rzyczywistość są faktami takimi samymi jak 
słońce, szum morza. Można z nich robić także wiersze 
symboliczne i futurystyczne. Poeci szukają wyrazów emo
cjonalnych: krew, brzytwa. Futurysta powie na przykład: 
„W cicholasie płynie z drzewa krew", lub: „Promień słor'i
ca przeciął złotą brzytwą jego smutek na dwie części". 
Prawda jest czymś tak samo emocjonującym jak krew. 
tylko trzeba więcej wyobrażni, aby ją ujrzeć. Rzeczy
wistość jest tak samo ostrą jak brzytwa. Rzec z y wis -
toś ć ie st systemem ran. Kto szuka na gwałt 
skrótów ekspresjonistycznych, ten woli brzytwę; kto 
w o l i k o m pl i k a c j ę i jej przypisuje większą silę 
emocjonalną, ten woli prawdę, ale nie jako jeden wyraz. 
lecz jako zajście złożone, jako kompleks. 

Swego czasu (w książeczce o Hebblu) podzieliłem poezję 
na trzy rodzaje: poezję przygotowującą materia!, poezję 
walczącą i poezję spełniającą, tryumfalną. Naturalizm 
i psychologizm należy do pierwszej; to, co w nim odchyla 
się poza tę ramę, jest naleciałością, dodatkiem epoki, który 
nie powinien nam zamącać istotnego obrazu rozwoju 
spraw sztuki. 
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