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można by też nazwać „torturą mówienia" . 
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TAJEłlNlłJZY ZNAJDA 
Maria Janion 

K aspar H auser pojawił się - nie wiadomo s kąd przy
bywając i kim będąc - 26 maja 1828 roku w Norym
berdze z trudnym do odczytania i do zrozumienia, 
wetkniętym w rękę listem, skier wanym do kapitana 
miejscowego regimentu szwoleżerów. Do listu dołą
czono bilet nap isany jakoby przez matkę K aspara, 
zawierający wiadomość o tym, że urodził się on w roku 
1812 i że ojciec jego - już nieżyjący - był szwoleże

rem. Zdanie, które Kaspar powtarzał uporczywie i mo
notonnie: „Chcę być jeźdźcem jak mój ojciec" zrobiło 
zawrotną karierę w literaturze niemieckiej ( ... ). 

Tajemniczy znajda nie mógł narzekać na brak 
zainteresowania. Dosłownie cała Norymberga - po
czynając od miejscowej elity, a kończąc na dołach 

społecznych.- odwiedzała wieżę, w której został po
czątkowo osadzony. Odruch społeczny, którego tu padł 
ofiarą, jest znaczący: najpierw uwięzić. Snuto już wów
czas setki domysłów na temat jego pochodzenia i jego 
przeszłości. Osobliwa wieść o nim przekroczyła wkrótce 
granice Norymbergi i ogarnęła całe Niemcy, później zaś 
Europę, przerastając szybko w jedną z na jbardziej za
stanawiających legend romantycznych. 

Jej niezwykle ważną dla naszej współczesności 
re interpretację przyniósł film Wernera Herzoga z roku 
1974, wierny przekazowi historycznemu i legendowe
mu, a zarazem odnawiający sens minionych wydarzeń 
(„ .). 

Z bełkotu Kaspara trudo było początkowo coś 
wyrozumieć; zresztą na większość pytań odpowiadał, 
jak zdołano pojąć, coś w rodzaju: „N ie wiem" albo „N ie 
mogę powiedzieć". Wreszcie z rozmaitych jego - często 

pozostających ze sobą w sprzeczności - wypowiedzi 
ułożono względ nie pójną wersję biografii: od roku 
swego urodzenia miał przebywać w kompletnej izolac ji, 
odcięty od świata, uwięziony w piwnicy?·w specjalnie 
wykopanym w ziemi schowku? w podziemiach jakiego ś 

zamku? Opiekował się nim nieznany „czarny człowiek", 
mężczyzna ubrany na ciem no i jakby zamaskowany, 
którego twarzy nigdy nie widział. Żywi ł się wyłącznie 
chlebem i wodą, bawił zaś dwoma drewnianymi ko
nikami. Nie wychodził na zewnątrz , n ie wstawał, nie 
chodził , siedział na ziemi, spał na s łomie. 'Nie umiał 
prawie mówić, czytać, pisać, nawet chodzić, poruszać 
się. Nie wiedział , że płomień parzy: ku rozbawieniu 
Norymberczyków nie chciał jeść mięsa ani pić piwa. 
Ni znał żadnych konwenc ji połecznych, religijnych, 
towarzy kich. Obserwatorzy i badacze utrzymywali, że 
nie jest on an i i diotą, ani szaleńcem - po pros tu 
przebywając od dzieciństwa poza wszelkim społeczeń 
stwem ludzkim, młody człowiek został zredukowany do 
stanu bliskiego zw ierzęcemu. U noszono si ę zarazem nad 
jego delikatnością, niewinnością, szczerością, auten
tycznością, słodyczą, naturalną do brocią oraz sponta
niczną serdecznością. Poziom umysłowy Kaspara oce
niono jako wahający się między właściwym dwunasto
latkowi w jednych kwestiach a czterolatkowi - w in
nych . 

N adzwyczaj szybko odkryto w nim nie tylko 
objawienie n i winnego „dz iecka natury", rousseaui
stycznego „do b r go dzikusa". Zaczę ł y krążyć plotki 
o jego wysokim urodzeniu . Gubiono s ię w domysłach: 
czy pochodz i ł z rodziny ks iążęcej i przez ohydną in
trygę dworską został odsunięty od następstwa tronu 
w Badenii? czy był może synem N apoleona? węg i er
skiego magnata? ( .. . ) On sam nie wypowiadał się na 
tak pochłaniający uwagę współczesnych temat; zacho
wywał w tym wzg lędzie konsekwentne milczenie, p rze
rywane jedyn ie j akimiś mglistymi rojeniami, dziwnymi 
przypomnieniami jakby z wczesnego dzieciństwa. ( ... ) 

Początkowo edukacją jego intensywnie przez 
osiemnaście miesięcy zajmowa ł s ię profesor mie jsco
wego liceum, Georg F riedrich Daumer. Prowadził on 
rodzaj dziennika edukacji i obserwacji Kaspara Hause
ra („.). Zainteresowanie nim przybierało najróżniejsze 
form y ... Domysł y i plotki p rzybrały na sile, gdy w paź
dzierniku 1829 roku znaleziono Kaspara w domu Dau
mera l eżąceg'\ bez przytomnośc i, zakrwawionego . Opo-



wiadał, że „czarny człowiek" zaczaił się i zadał mu cios 
o trym narzędziem w głowę. Ci którzy uważal i Kaspara 
Hausera za mitomana lub zusta, uznali, że umyślnie 
się lekko zranił, aby w ten sposób podtrzymać wy
gasające już nieco zainteresowanie jego osobą. Ze
znania Kaspara były w istocie mętne i sprzeczne; mimo 
żmudnych dociekań śledczych sprawcy ani powodu nie 
odkryto. 

Przeniesiony do Ans bach, Kaspar Hauser popadał 
w coraz liczniejsze i coraz drastyczniejsze konflikty ze 
swymi wychowawcami, opiekunami i protektorami . 
Zarzucano IlJU lenistwo, niezrównoważenie i - co 
najważniejsze - kłamliwość ( ... ). 

Zaczął pracować jako kopista w kancelarii przy 
sądzie apelacyjnym, nadal pobierał lekcje, coraz wi
doczniej przestawał być dzieckiem . 14 grudnia 1883 
roku śmiertelnie zraniony ciosem sztyletu w parku 
w Ansbach wyzionął ducha po trzech dniach. Mówił 
znów, że napadł nań „czarny człowiek".( ... ) - Faktem 
jest, że Kaspar Hauser - przyjął własną śmierć z de
terminacją i spokojem, że milczał do końca - i że uniósł 
swą zagadkę do grobu . 

<.l-akrntcy wra;i li w0Sc1. G da1isk I QR I 

• 
Za każdym razem, kiedy oglądałem jakiś obraz lub 
słyszałem kilka taktów muzyki: wszystko, co zostało 
osiągnięte, to tyle, że świat nie uległ totalnej zagła
dzie - a zatem udało się coś powstrzymać, w najlepszym 
razie udało się powstrzymać katastrofę . Wszelka kultura 
to zawsze przecież tylko to, że trwa się przynajmniej 
przy połowicznym ... przy minimum możliwego do przy
jęcia statusu człowieka . Nigdy nie myślę o raju. Wszy
stkie dzieła sztuki sprawiły zaledwie tyle, ż nie panuje 
totalne bestialstwo, tylko tyle i nic więcej. To, że zostało 
powstrzymane owo ogromne bestialstwo, które tkwi 
w nas wszystkich , że udało się zasklepić rysę w tym 
bestiarium. W następnej chwili znowu wszędzie po
jawią się rysy i znowu się je zasklepi. Tym jest kultura, 
niczym więcej. Nigdy nie będzie inaczej , nigdy. Ale to 
już wystarczająco wiele. 

Peter Handke 
Abcr kh lcbe nur \·on den Zwischenraumcn. 
Ein G c:)prach 1 gefoh n von Herbe rt Gamper 
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• 
W iele lat temu oglądałem jakąś zwycza jną j uż wtedy 
fo tografię z obozu koncentracyjnego: ktoś z ogoloną 
głową o wielkich oczach i zapadniętych policzkach, 
si edzia ł na ku pie ziemi uwidocznionej na p ierwszym 
p lan ie, znowu ram był; spoglądałem na fotografię z cie
kawośc ią, ale bez wspomnień - ten sfo tografowany 
cz łowiek nabrał u lotnej konsystencji zam iennego sym
bolu . Nagle zauważyłem jego stopy: były zwrócone 
palcami do siebie, jak to czasami zdarza s i ę u d zieci 
i wtedy zd j ęcie uzyskało głębię, na widok ty h stóp 
ogarnęło mnie uczucie ci ężkiego zmęczenia, będącego 

j edną z fo rm obj awienia s ię strachu. C zy jest to przeżycie 

polityczne? W każdym raz ie widok tych zwróconych ku 
sobie stóp przez lata cale ożywia moją odrazę i wście
kłość, każą c jej wnikać w sny i na powrót z tych snów się 
wydostawać, i czyni mnie zdolnym do spostrzegania 
rzeczy, na które pozostałbym ślepy za sprawą przyjętych 
pojęć zmierzających zawsze do tego aby sprowadzić 
świat zjawisk do jaki egoś ostatecznego punktu . Jestem 
p rzekonany o sile poetyckiego myś len ia , zdolnej rozkła
dać poj ęci a i tym samym władać przysz ło śc i ą. Thomas 
Bernhard powiedział , że gdyby w trakc ie pisania pojawił 
mu s ię choćby tylko za lążek j ak i e j ś historii, ustrze l i łby 

go. Ja odpowiadam na to: j eżeli ty lko w trakcie pisania 
pojawia s i ę za lążek jakiegoś poj ęcia , umykam mu - o ile 
jeszcze potrafi ę - w innym kierunku, w inn y krajobraz, 
w którym nie ma jeszcze żadnych ułatwień i żadnych 
roszczeń totalitarnych ze strony pojęć. T e zaś w trakcie 
każdego ruch u związanego z pisaniem nasuwają się jako 
p ierwsze zło : gdy si t;: jest zmęczonym, pozostawia się 
je: są one tą pozornie trudną rzeczą, którą tak łatwo 
uczynić. 

Peter Handke 
All das Wunschcn nr. h geh !fen har 
(,, Gdy życzenia le5""C .(C pom aga i~· · · , lr;1grn c: n t , 

Frankfurt, 1974. T lum. ,\tarek Hruw..1 -Kamm:)kt 
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• 
Nie mam tematów, o których chciałbym pisać , mam t lko 
jeden Lemat: uzyskać większ<!j a ·n ość co do samego siebie, 
poznać sa mego siebie lub te· nie uczyć s ię tego, co rob i ę 

źle, co myś l ę źle , tego o czym myś lę bez zasta nowienia . 
lego o czym mówię bez zastanowienia , tego c m · w 1 ę 

automatyczn ie, tego co inni czyn i ą, mó i ą, myś lą bez 
zastanow ienia , chodzi o to , by stać s ię uważnym i by in ni 
byli uważn i : by byli wrażliws i i d ok ła dniej i, a ta k że o to 
by s tać się wrażliwszym i do kładniej szym , tak, żebym ja 
a ta k że inni ży l i uważniej i z większą wraż liwo ' ci ą , bym 
mógł lepiej porozumieć się z nimi i lepiej si ę z ni mi 
obchodzić. 

Peter Handke 
Jes.lcm rn i c~1 \... :11i ct.: m v. ic1y / ko~c i ~ ltinio" c1 
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D opiero w naszych czasach w pełni uświadomiliśmy 
sobie fakt, że język i wszystkie formy jego użycia są 
czymś przez nas dokonanym, czym pokonujemy du
chowo rzeczywistość, a co jednocześnie zawęża nasze 
myślenie i postępowanie, ogranicza je do tych właśnie 
form, które im nadajemy a one nam oddają. To na
rzędzie, z którym wychodzimy naprzeciw światu i 
czynimy go zrozumiałym, pomaga nam, a jednocześnie 
robi z nas swoje ofiary. 

Żaden pisarz nie przedstawił tej definicji, tego 
ograniczenia człowieka przez uwarunkowania mowy 
w sposób bardziej oddziaływający na publiczność niż 
Peter Handke. ] ego talent poetycki potwierdza się 

właśnie w wynajdywaniu wciąż nowych form języko
wych dla skompromitowania tego, co dzięki mowie 
stało się oczywiste i wskutek tego nie jest już bez
pośrednio pozostawione wolnemu wyborowi. W dra
macie „Kaspar" ukazał stworzenie człowieka i równo
cześnie pozbawienie go wolności przez język. 

Z punktu widzenia historii filozofii należy Handke 
do obszaru nowszej historii języka (należałoby tu wy
mienić nazwiska Wittgensteina i Korzybskiego jako bli
skich krewnych, dalej nazwiska de Saussure'a, Weis
gerbera, Whorfa, Schaffa), do filozofii języka, której 
tradycje sięgają początków ubiegłego stulecia, prze
łomowych rozpraw z filozofii języka Wilhelma von 
Humboldta z lat 1820--1835, gdzie po raz pierwszy 
poruszona została kwestia mowy, jako czynnika de
terminującego myślenie, mowy, jako „organu tworzą
cego myśli" (Humboldt: O różnorodności języka ludz
kiego, 1827-1829.) Myślenie Humboldta tak dalece 
pozostawało pod wpływem idealizmu, że odkrywszy co 
prawda zdolność mowy do wyznaczania obrazu świata, 
dzięki czemu człowiek formuje otaczającą rzeczywi
stość, nie dostrzegł jednocześnie ograniczenia narzu
conego tym samym człowiekowi. Dopiero zmierzch 

idealizmu umożliwił reflęksje na gruncie przygotowa
nym prz z Humboldta. 

Do historii ducha nie wnosi Handke nic nowego. 
Ale - i to jest nowe - sprawił, że stało się treścią 

bezpośredniego przeżycia przez język coś, co przez 
ponad 150 lat ledwo docierało do świadomości ludzi. 
Przeżycie to jest, w swej istocie, natury formalnej i este
tycznej, zarówno dla czytelnika, jak i dla autora. Uświa
domienie sobie faktu, że język nas ogranicza, jest aktem 
wyzwolenia. Ale wolność zdobywana dzięki takiej świa
domości stwarza dystans wobec tego ograniczenia, jest 
pustą wolnością niemego ja. 

Dylemat ten sprowadza Handke do ekstremum, 
w którym to, co własne w mowie wymaga zrealizowania 
się poprzez dystans wobec tego, co się od siebie odrzuca. 
Tematem poeyckiego dzieła Handkego jest absolutny 
brak tożsamości. Redukcja do skrajności sprawia, że 
dzieło Handkego, acz w istocie filozoficznie skompli
kowane, jest proste, ponieważ jednowymiarowe, wzglę
dnie łatwe do zrozumienia, co z pewnością wyjaśnia 
oddziaływanie jego dzieł na publiczoność. 

Ernst N aef1 „Ncuc: ZUricher Zeitung„ , 13.03.1971. 
Tłum. 1\r\onika J ~ d rzt:j cz.y k 



• 
Andreas Wirth - niemiecki reżyser, kierownik litera
cki teatrów na obszarze n iemieckojęzycznym (Szwaj
caria, RFN), wieloletni zasłużony promotor polskiej 
kultury teatralnej. Początki kariery w teatrze studen
ckim z Zurichu. Współpracował następnie kolejno z The
ater am Neumarkt (1965) i Schauspielhaus (1970-
- 1973) w Z urichu, z teatrami w Norymberdze i Ko
lonii (1 973-1 979). Pod koniec lat siedemdziesiątych , 

wraz z W ilfriedem 1\1inksem, scenografem i reżyserem, 
przygo tował otwarcie pod nową dyrekcją teatru Schau
spiel we F rankfurcie nad Menem. Od roku 1981 jes t 
wykładowcą, a do roku 1987 był także dziekanem wy
działu teatru w zachodnioberlińskie j Hochschu le der 
K tinste. 

Młodzieńczą fascynacją Andreasa Wirtha była 

twórczość i koncepcja teatru Bertolda Brechta, potem 
przez wiele lat współpracował z Durrenmattem-reży
serem w próbach jego własnych i innych sztuk na scenie 
Schauspielhaus w Zurichu. O Brechcie mówi dzi ś : „ Był 
dla mnie możliwością wyjścia z brunatnej pustyni . Dzi
siaj jest wielu takich, którzy żyjąc z niego, zaprzeczają 
mu swoją działalnością. Odbudowa teatru, budowanie 
teatru na nowych zasadach oznacza dla nich zaledwie 
zmianę tapet" . 

Zai nteresowanie Wirtha polską sztuką teatra lną 

si ęga lat s ześćdz ies iątych i lekt;.irv dramatów T adeusza 
Różewicza , którego sztukę „Swiadkowie, albo nasza 
mała stabi lizacja" reżyserował następnie w roku 1965 na 
scenie T hea ter am Neumarkt w Zurichu. „Był to dla 
mnie pod wieloma względami tekst głęboko osobiście 
przeżyty" - mówi Andreas Wirth." Skie rował moje 
spojrzenie na W schód, nauczył dostrzegać język, który 
stara si ę o to, aby pewnych spraw nie zapomniano, język 
wym ierzony przeciwko zbyt łatwemu zabliźn ianiu si ę 
ran, przeciwko stabilizacji " . 

Od roku 1972, kiedy to Andreas Wirth pozna-

je J erz go Jarockiego w trakcie pracy tego reżysera 
nad „ Ś lubem" Gombrowicza na scenie zurichskiego 
Schauspilhaus wiernie - z bliska i z daleka - towa
rzyszy inscenizacjom Jerzego Jarockiego. 

Dzięki szybko postępującej orientacji w wi lu 
dziedzinach sztuki polskiej Wirth, jako krytyk i ani
mator, potrafił wskazywać na zjawiska godne uwagi 
w tej sferze. I tak np. z jego inspiracji, przy współpracy 
Institut fur 1\1oderne Kunst w Norymberdze dochodzi 
\'\' roku 1976 do występów teatru Cricot 2 Tadeusza 
Kantora z „ U marlą klasą" i wielkiej wystawy dzieł teg 
artysty. Zwraca uwagę na wielkie wartości krakowskiej 
inscenizacji „Pieszo" Jerzego Jarockiego przygotowa
nej ze studentami krakowskiej PWST, zaproszonej do 
reprezentowania Polski podczas Festiwalu „Theater der 
Welt '81" w Kolonii w roku 1981. 

W roku 1973 Teatr Schauspielhaus w Zurichu 
powierza \Virthowi reżyserię zamówionej uprzednio 
sztuki Ireneusza Iredyńskiego „ Trzecia pierś" i w tym 
teatrze Wirth realizuje jej światową prapremierę (sce
nografia Krystyna Zachwatowicz). 

Jest entuzjastą, ale nie bezkrytycznym, polskiej 
literatury dramatycznej. „W polskiej dramaturgii współ
czesnej - mówi - istniej e coś w rodzaju ciągłości 
wciąż tego samego dialogu: od Witkacego, poprzez 
Gombrowicza do Różewicza i Mrożka. Istnieje też 
szczególna przyjemność takiego «sztucznego» dialogu, 
bo i tak wszyscy wiedzą o co chodzi. Poza tym -
fenomen poza Polską chyba nie spotykany - tu wy
starczy powiedzieć «Konrad» i skojarzenia są natych
miastowe, postaci literackie o pewnej tradycji mają 
wciąż bezpośredni związek z życiem. W tym s n ie np. 
o postaciach literatury niemieckiej można powiedzieć, 
że są bardziej samotne. 

Co jest dla mnie szczególnie ważne w spotkaniach 
z teatrem polskim? Nigdy nie współpracowałem bez
pośrednio z Konradem Swinarskim, ale przygląda
łem s ię jego pracy nad „Testamentem psa" Suassun 
w Schauspielhaus w Zur ichu " roku 1971 i dobrze się 
czułem w aurze jego osobowości. Był to człowiek 
o dziwnym uśmiechu, z którego promieniowalo jakby 



n i ograniczone zaufanie do Boga. Nasze ostatnie spo
tkanie w roku 1974 w hotelu „Warszawa" takim też 
akcentem s i ę skończyło. Widzę go, jak stoi przede mną 

i na moj e pytanie - «Co da lej?» - odpowiada «Co Bóg 
da». Ob jawieniem by ł dla m n ie temperament Andrzej a 
Wajdy, n i zwykła bystrość jego uwagi skierowanej na 
otaczaj ący go świat, umiej ętność łączenia wielu różnych 
obrazów, wykorzystywania doświadczeń innych - tak 
aby słu żyły jego własne j wizji . No i oczyw i ści e nie
zwykły, intuicyjny sposób pracy Jerzego J arockiego 
z aktorem. Dzięki m uzyce S tanisława Radwana do 
spektaklu « Ś lub» w Zurichu doświadczy łem w mu
zyce czegoś, czego wcześniej nie znałem - budowanie 
struktury kompozycji dźwiękami i szmerami - na długo 
wcześniej niż zetknąłem się z tym u Johna Cage'a 
i D ietera Schnebela". 

I akci wykładowca zachodnioberlińskiej Hochschu 
le der Kiinste Andreas Wirth od kilku lat prowadzi 
pertraktacje (rozpoczęte jeszcze za kadencji rektorskiej 
Danuty Michałowskiej, kontynuowane obecnie z re
ktorem Jerzym Trelą ) na temat wymiany z krakowską 
PWS . „Obie strony mają dobrą wolę, a także poczucie 
konieczności - więc j eś li Bóg i urzędnicy pozwolą ... -
mówi z uśmiechem Andreas W irth - sprawa :fakończy 

s ię pomyślnie". 

(em) 

Andreas \Xr tnh (fot. ~1Jrkow"ki ) 



PETER ll_LłNDKE 

1942 Urodził si w Griffcn (Karyntia) . 
1944-1948 Przebywa w Berlinie. Potem szko ła pod tawowa w G rif
fen . 
1954-1959 Uczę zeza do gimnazjum humanistycznego ; ostatnie trzy 
lata w Kłagenfu r ie . 
1961- 1965 S tudiuje nauki prawnicze w Grazu. 
1963- 1964 S :::cr :::~ 11/,· . Pow ieść (G raz, Jugosławia ) . 
1964-1965 S :::ruki 111ówio11e (G raz). 
Przeprowadza się d0 Dii ssd dorfu. 
1963-1965 Powita nie rady nad:::o rc:::e; . Proza (Graz Di.i s eldorf). 
1965-1966 DvJJJokrqżca . Powie ' ć (Graz, iisseldor 
1967 K aspa r (Diisseldor . Prapremiera 1968 r. TAT Frankfurt 
i Stiidt Biihnen Oberhau sen. 
1968 Wychowawca chce byi opiclw11e111 (Diisseldorf). 
1965-1968 Świa1 ~vew11 ęrrzny świa ta zew11ę1r ::; 11ego . Wiersze (G raz, 
D iisseldorf). Przeprowadza s ię do Berlina . 
1969 S erach bramka rza pr::;y jede11as1cc. Opowiadanie (Berlin, Ba
zy lea . Przeprowadza s i ę do Paryża. 

1968-1970 Słuchowiska (Di.is eldorJ , Berlin, Paryż). 
1970 K ronika ncl'dar:::cń b ieżących. Opowiadanie ( Paryż) . 
Ein Ricr z"iber Bodcnsee Sztuka teatra lna ( Paryż ) . 
1971 Króoki lisi 1w dlur:fr pożeg11cwie . Opowiadani e (Kolonia ). 
Przeprowadza s i ę do Kronbcrgu. 
1972 ?<Inia mes:::c:::ęścia. Opowiadanie (K ronberg). 
1973 Nie1·o :::sąd11i wyllllerajq. Sztuka teatralno (Kronberg). 
Przeprowadza się do Paryża. Falszywy ruch. Opowiadanie (Wenecja). 
1972-1974 K iedy .:: 1czenia jeszcz po111aga ly . Proza i wier~ze 
(Kronberg Paryż ) . 

1974 G odzina prawdz iwych odc::: uć. Powieść ( Paryż ) . 
1976 Leworęczna kobieta . Op wiadanie ( Pa ryż ). 

1975-1977 Cięża r iwia1a . D ;:iennik ( Paryż) . 
1978-1979 P owoh1y powrór do domu . Pow ie ś ć (Ameryka i Europa). 
1979 Przeprawadza s ię do Austrii. 
O trzymuj e po raz pierwszy Nagrodę Kafki . 
1980 Na uka z S ain1e Vicwire. Proza (Salzburg). 
Koniec lar:ikowa m·a. Proza. 
1981 H istoria dziecięca. Opowiadanie (Salzburg). 
1982 O wsiach. U twór dramatyczny (Salzburg . 
His1oria ołówka . Powieść. 
1983 Chiliczyk bólu . Powieść. 

I 985 Pro111e1ousz skowany , wg jschylosa. 
1987 Popoludme pisarza. Opowiadanie (Wiedeń ) . 
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1987 roku STAREGO TEATRU. 

PAN WIKTOR 

fot . M. S<hmtdt 

Kiedy wchodził do teatru - jaśniało .. . Wicio, Wituś Wiktor, pan Wiktor ... Dla 
każdego miał zawsze uśmiech, żart, dobre słowo ... mało kto był w teatrze tak 
ogólnie kochany. Nic też dziwnego, że w smurny, zimny, .dt:szczowy dzień 

rzesniowy (28 IX) stawi liśmy s ię wszy cy na Cmentarzu Rakowickim, żeby 
p iegnac Go po raz ostatni . Wraz z nami żegnał go cały Kraków, żegnał nie 
tylko jednego ze swych najpopularn iejszych i najbardziej kochanych aktorów -
le i jednego z tych dobrych, serdecznych ludzi, których wokół nas cor z 

mniej, oraz mniej ... 
Wiktora Sadeckiego rue sposób będzie zapomnieć, nie tylk dlateg , że był 

w na zym teatrze, by tak p wiedzieć „od zawsze" (zagrał w Starym Teatrze 
71 ró l! ) ale i dlatego, że ogólnie szanowany, podziwiany i k chany był 

jednocześnie od lat jakimś punktem odniesienia d la wszystkich k lcgów: i tych, 
którzy akurat z Nim grali i tych, którzy og ląda l i Go tylko ze sceny . Był hętnie 

bsadzan _r przez wszystkich reży erów, nie tylko jak wybitny aktor ale i Ktoś 
potrafiący ro z ładować żartem, iron iczną uwagą , ciepłem swym wreszcie, naj
bardzie j nawet zaogni ne konflikty, kt · rych przecież nigdy w pracy nad 
~pektaklem nie brakuje. a leża l do aktorów o wielkiej zd lności tran formacj i 
a jednocze ·nie jego osobowość przebijała wyraźnie w każdej z kreowanych po
staci. Był anystą, co się zowie krakowskim, kilkakrotnym laur arem w ple
biscycie na najpop ularniejszego aktora Krakowa, na niego chodziło się do 
kabaretu w „Jamie Michalika", jemu między innymi zawdzięczały ołbr"lymie 
powodzeni spektakle „Roman su z wodewilu" w których najpierw (1948, 
I 60 w reż. Wlady lawa Krzemińskiego) grał Kazimierza, Felka i Walentego 
a później ( 1980 w reż. Marty Stebnickiej) Floriana Gzymsika. 

Wiktor Sadecki urodził si~ w Krakowii: 23.1 . 1923 roku. Debiutował w czasie 
wojny w Krakowskim Teatrze Podziemnym Adama Mularczyka. W latach 
1945 48 współpracował z teatrem w Opolu . Od sezonu 1945 49 o 196016 1 był 
aktorem Star go Teatru. W sezonach i 96 l 62 do 1965 66 pracuwa l w kra 
kowskim teatrze im. J. Słowackiego, by od sezonu 1966167 powrocić do Stareg 
T eatru . 

'' ii.: spos · b wymien i ć wszy tkich 71 ról, kt · re zagrał w naszym teatrze . 
Prz •pomnie· jednak wypada przynajmniej kreac je które przeszły już do hi torii 
teatru polskiego. I tak w reżyserii Władysława Krzemieńskiego był to Ł pacbin 
w „Wiśn i0\.\')'111 sadzie" Czechowa ( 1954), Stanley w „Tramwaju zwanym 
pożądaniem" Williamsa (19S8); w reżyserii Jerzego Jarockiego - Cymbelin 
w „C~mbelin ie" zek pir (1967), Mendel Krzyk w „Zmierzchu" Babla ( 1966), 
Matka Przełożona w „Mniszkach" Maneta ( 1970), Apolinary Plejru w „Matce" 
Witkacego (I 72), Gajew, w „Wiśniowym sadzie" Czechowa (1975), car 
Miko ł aj II w „Snie o Bezgrzesznej" Jarockiego-Opalskiego ( 1979); 
w r · żyscri i Andrzeja Wajdy - Wi rchowieński w „Bie ach" Do rojewskiego 
(! 971 ) i Dyndalski w „Zemście" Fredry (1986) - o tatnia rola Wiktora 

adeckiego w Starym Teatrzt:. 
T ak s ię zdarzyło, że w ostatnich larach wybitne kreacje stw rzyl pracując 

z ml dymi reży erami: Tadeu zem Bradeckim (Antoni Ulrich Waldeck we 
„Wzorcu dowodów met fizycznych" Bradeck iego - 1985) i Kny zrofem 
Babickim (Król StanjsJaw August Poniatow ki w „Termopilach polskich" 
Micińskiego 1985 ). 

Osobnym rozdzialem w akcorstwie Wiktora Sadeckiego była Jego współpraca 
z Konradem Swinarskim. Należał do ukochanych aktorów wielkiego reżysera . 
Łączyło i h jakie · tajemnicze, znane tylko im porozumienie, z którego wyrastały 
niezapomniane kreacje: Rzecznicki w „Fantazym" Słowackiego ( 1967), Samuel 
w „Sędziach" i Soł tys w „Klątwie" Wyspiańskiego ( 1968), Oberon w „Śnie 
nocy letniej" Szek pira ( 1970), Senator w „Dziadach" Mickiewicza ( 1973), 
Karmazyn w „Wyzwoleniu" Wyspiańskiego ( 1974), Poloniusz w niedokoń
czonym „Hamlecie" Szek pira. Ostatnią z rozmów z Wiktorem Sadeckim 
o Konradzi Swinarskim odbyłem właśnie na temat inscenizacji „Hamleta", 
przygotowup1c książkę nieukończonym spektaklu („Rozmowy o Konradzie 
Swinarskim i ,Hamlecie" - WL, w druku). Wiktor Sadecki p wiedział mi 
wówczas: 

Zastanawiałem ię często, co składa się na pojęcie tzw. dobrego 
aktora. Nigdy nie otrzymałem zadowalającej odpowiedzi. Moim 
zdaniem dobrym aktorem jest ten, który potrafi zagrać wszystko. 

Wiktor Sadecki 

„Od razu chcia ł bym p wiedzieć, że miałem szczęście grać prawie we wszy
stkich wielkich przedstawieniach K ndzi , od chwili gdy znalazłem się w zespo
le Suu:eg Teatru. Tylko w „Pokojówkach" nie wy tąpil rn, ho ni• hylo fAm d tii 
mnie roli, niestety (śmieje się) . Wcze ·niej, będąc jeszcze w zespo le eatru 
Słowackiego podziwiałem j go wielkie spektakle. Pamiętam jakie wrażenie 
zrobiła na mnie „Nie-boska komedia" i „Woyzeck". I kiedy zrozumialem, że 
moje aktorscwo odpowiada Kondziowi był to dla mnie prawdziwy za zczyc. 
Wiem, że nie bardzo ypada mówić tak o Konradzie winar kim, ja jednak nic 
potraiię inaczej. Przy całej mej m1losci, uwielbieniu i podziwie dla niego 
jako la wielkiego reży era jest on dla mnie po pro tu, najserdeczniej Kand.ziem. 
Na zaw ze. Gdy tylko przy. zedlem d Starego Teatru zagrałem Rzeczn i ki go 
w ,,Fantazym" no i aż d „\V/yzw lenia" we w zystkich jego , pektaklach . 
Wierzyłem mu alkowicie i zawsze byłem szczęs liwy gdy mogl m z nim 

pracować. Szanował autorów, których sztuki r !lllizował, pocrafil jednak ich 
teksty je zcze jak gdyby rozjaśnić, ukazać inne możliw ści . Pracowałem z wie
loma wybitnymi reży erami, ale tak czytać tekst i tak pracować z akroram i umia ł 

ty lk Kondzie. 
A „Dziady? - powstał y wla ·ciwie w czasie wakacji, kiedy zapro iłem Kon

dzi do mojego domku w Tylmanowej . Pamiętam, że eh dz i ł z egz mp! rzem po 
ogrodzie i czytał, czytał... W n cy bez przerwy mus iał a palić s ię lampka bo miał 
różne lęki, bal s ię sera zn ie ciemności . . . I wtedy wymy ·iii enarora 
z pierzyną a w ogóle marzył, żeby enawr był nagi - i ja może bym się na co 
zdecyd wał , kt wie rozumiałem przecież dobrze o co Kondziowi chodz i ło . 
Trochę ię jednek przestraszył - no i zo talem w nocnej ko zuli. 

Nam, aktorom Starego Teatru, trudno q jeg ·mierci opowiadać .. . A mnie 
zwłaszcza ie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze znajdzie ię reży er, któremu tak 
bezgranicznit: zawien~'. .. " 

fot . s Mmow.ki 

Oscatnia rol Wikrora Sade kiego w Starym Teatrze, Dyndalski, wspa
niała! Ta mina bezradnego, niesłusznie strofowaneg dziecka, bezbronny 
uśmiech, gdy, poprawiając okulary na nosie, odpowiadał na pytanie Cześnika; 
„B duże/ A capite, jasnie panie." To ciepło, łagodność i niezwykła dobroć 
promieniująca z rej po taci ... I taki pozostanie już z nami na zawsze. 

Józef Opalski 


