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«MARZY CIELE» 
jako sztuka teatralna 

Obok Prousta, Joyce'a, Kafki czy Tomasza Manna, 
Robert Musil (1880-1942) należy do największych pro
zaików literatury XX wieku, do jej powszechnie uzna
nych i wciąż żywych klasyków. Jego Trzy kobiety i inne 
opowiadania, jego Niepokoje wychowanka Torlessa 
a przede wszystkim olbrzymie, choć nieukończone 
arcydzieło powieściowe Człowiek bez właściwości uka
zały się (również w Polsce) i wciąż ukazują w wielu 
krajach - od obu Ameryk po Japonię. Na kolejnym 
międzynarodowym sympozjum poświęconym tym ra
zem głównił! dramaturgicznej twórczości Musila, któ
re odbyło się w rodzinnym mieście pisarza, Klagenfur
cie, można się było dowodnie przekonać, ilu badaczy 
interesuje się autorem Człowieka w tak odległych i roz
rzuconych regionach świata, jak USA, Izrael, Korea 
Południowa czy wspomniana Japonia, nie mówiąc już 
o Anglii, RFN, Austrii, Francji, Portugalii i innych 
krajach europejskich, spośród których z Polski był 
niżej podpisany i wygłosił referat właśnie o "Marzy
cielach» jako sztuce teatralnej. 

Ten tytuł może na pierwszy rzut oka trochę dziwić, 
bo przecież Marzyciele są utworem dramatycznym, 
lecz - dodawano do niedawna - tylko „do czytania'', 
są „dramatem książkowym'', „statycznym dramatem 
idei" albo „nowelą" czy „powieścią w dialogach". Nie
fortunna berlińska prapremiera w 1929 roku, jedyna za 
życia autora, zdawała się potwierdzać tę opinię, podo
bnie zresztą jak powojenne próby wprowadzenia tego 
utworu na scenę podjęte w latach 1955-1956 (na fali 
rosnącej sławy Człowieka bez właściwości) w dwóch 
miastach w RFN, potem w Austrii, w 1961 roku w Pa
ryżu a w 1977 w Teatrze Polskim w Poznaniu, gdzie, 
nawiasem mówiąc, pięć lat wcześniej Bogdan Hussa
kowski poradził sobie nie najgorzej z inną sztuką Mu
sila, z krotochwilą Wincenty i przyjaciółka znakomi
tych mężów. Sytuacja zmieniła się dopiero w 1980 roku 
i to w dużej mierze za sprawą wiedeńskiej inscenizacji 
Erwina Axera, który odniósł duży i długotrwały sukces 
cztero- i półgodzinnym spektaklem Marzycieli gra-



nyrn bez skreśleń (przewidziana do dłuższej „eksplo
atacji" skrócona wersja okazała się niepotrzebna!), po 
czym nastąpiły przedstawienia w Berlinie (1981), Ba
zylei (1982) i innych wielkich ośrodkach Europy Za
chodniej. Wydaje się, że Musil-dramaturg wszedł w la
tach osiemdziesiątych, w stulecie swoich urodzin, na 
trwałe do repertuaru europejskich teatrów. Dodajmy: 
również jako autor wcześniej „odkrytej" i trochę częś
ciej grywanej krotochwili (prapremiera odbyła się 
w 1923 roku, za życia Musila, doczekała się trzech 
in.scenizacji), ostatnio wystawionej w grudniu 1985 
z wielkim powodzeniem w wiedeńskim Akaderniethea
ter także w reżyserii Erwina Axera (i rn. in. z moim 
wprowadzeniem). 

Wróćmy jednak do Marzycieli i zdajmy sobie spra
wę, czym oni właściwie są. Otóż najprościej rzecz 
ująwszy, są sztuką o dwóch parach małżeńskich -
młodego uczonego Tomasza i Marii oraz jej siostry 
Reginy i profesora a zarazem wysokiego urzędnika 
Ministerstwa Oświaty, Józefa - rozbitych przez po
zbawionego skrupułów donżuana Anzelma Morasa. 
Ponieważ zaś autor nie pogardził trącącymi myszką 
rekwizytami i wprowadził detektywa, dostarczającego 
dokumentów kompromitujących łowcę przygód, mo
żna by odnieść wrażenie, że chodzi o niezbyt orygi
nalny staroświecki melodramat obyczajowy o wręcz 
sensacyjnym zacięciu. Lecz to są pozory, bo Musil, 
który nigdy nie przywiązywał większej wagi do ze
wnętrznej fabuły, użył jej i w tym wypadku dla ukaza
nia głębszego, filozoficzno-psychologicznego proble
mu, a mianowicie zderzenia tytułowych „marzycieli" 
czyli - jak ich sarn scharakteryzował w swoich Dzien
nikach - ludzi „nieokreślonych", „nietowarzyskich", 
„metafizycznie niespokojnych", „pogardliwie nasta
wionych do rzeczywistości" i obiegowych ideałów, 
z ludźmi „określonymi", „towarzyskimi'', „metafizy
cznie spokojnymi", „aprobującymi rzeczywistość" i hoł
dującymi „martwemu idealizmowi". 

„Określonych" reprezentują w sztuce Józef, dete
ktyw Stader i panna Mertens, datne de cornpanie 
Reginy, dla których wszystko jest raz na zawsze unor
mowane, poddane niezrnienyrn, lecz w praktyce życio
wej mocno wątpliwym zasadom moralnym, sprowa
dzającym się głównie - w wypadku profesora - do 
zachowania pozorów, do unikania skandalu. Zresztą 
w Marzycielach rozgrywa się konflikt nie tylko pornię-

dzy „określonymi" o ustalonych właściwościach, a „nie
określonymi" bez ustalonych właściwości, czyli otwar
tymi dla wszystkich możliwości (co będzie też główną 
cechą Ulricha w arcydziele Musila), lecz także wśród 
tych ostatnich, zwłaszcza między dawnymi przyja
ciółmi, Tomaszem i Anzelmem. Ich drogi pod każdym 
względem rozeszły się, niemniej jednak uczucie pierw
szego dla drugiego nie · wygasło, a nawet roznieciło 
w nim pragnienie, by właśnie w osobliwej rywalizacji 
o tę samą kobietę odnowić starą przyjaźń, co wraz 
z całą sytuacją i mentalnością czwórki Musilowskich 
outsiderów żywo przywodzi na myśl problematykę 
oraz zasadniczą sytuację i mentalność czterech głów
nych postaci z Wygnańców Joyce'a (1918, Musil ich 
nie znał), ponadto ogarniętych podobnym łaknieniem 
absolutnej wolności - avant la lettre: wolności egzy
stencjalitycznej. 

Najbardziej skrajny i jednocześnie dwuznaczny 
przykład „marzyciela" stanowi Anzelm, „wzbudzający 
zachwyt" w Reginie i Marii, mimo że obie zdają sobie 
sprawę, iż mają do czynienia z hochsztaplerem i mis~y
fikatorern. Ale czy tylko? Anzelm, powodowany me
przepartą chęcią, by przeżywać swoje życie wciąż na 
nowo, wciąż inaczej, poprzednik i brat duchowy Feliksa 
Krulla Tomasza Manna, ciotki AcJelajdy z Głodu i pra
gnienia Ionesco czy profesora Kiirmanna z Biografii 
Maxa Frischa, usiłuje przekształcić i zwielokrotnić 
szarą rzeczywistość, uwolnić się od jej dyktatu, a ko
biety traktuje jedynie jako środek do tego celu. Tak jak 
dla ongiś oziębłej seksualnie „marzycielki" Reginy, 
wdowy po młodym Janie, obecnie zaś nimfomańskiej 
żony dużo starszego Józefa, każdy kolejny mężczyzna 
jest „tylko tajemnicą, którą się przyjmuje we własne 
ciało" w nadziei, że okaże się ona spełnieniem wy
czekiwanego cudu, mistycznym. zespoleniem na odle
głość ... śmierci z odtrąconym swego czasu i przez to 
doprowadzonym do samobójstwa pierwszym mężem. 
z kolei Maria, choć kocha Tomasza, tęskni u boku 
trzeźwego naukowca za kimś, kto by roztoczył przed nią 
perspektywy porywającego szczęścia, porywającej przy
gody wolności, oczekującej poza obrębem „spowsze
dniałego Życia". 

A Tomasz, rzekomy sceptyk i racjonalista? „Są 
ludzie - mówi - którzy zawsze będą wiedzieć tylko to, 
co by mogło być podczas gdy inni, jak detektyw, wiedzą 
to, co jest. Są ludzie, który kryją w sobie coś rucho-



mego, co u innych jest ustalone. Przeczucie, że można 
by być innym ••. " . . Kiedy zaś Regina, „podstępny cza
rodziejski ptak", nazywana przez Tomasza „dziką sio
strą" i ubrana w „fantastyczny strój domowy", bli
źniaczo podobny do tego, jaki on sam ma na sobie 
(antycypacja 'sceny między rodzeństwem kochającym 
się kazirodczą miłością w Człowieku bez właściwości) 
wyrzuca mu w zakończeniu sztuki, iż jest „wyzutym 
z uczuć mózgowcem'', otrzymuje odpowiedź: „Nie, 
nie Regino, jeżeli istnieją marzyciele, ja właśnie do 
nich należę. I ty jesteś marzycielką. To są ludzie 
pozornie pozbawieni uczuć. Wędrują, przyglądają się, 
co robią inni, zadomowieni w świecie. I noszą w sobie 
coś, czego tamci nie odczuwają. Bezustanne opadanie 
w głąb poprzez wszystko. Nie tonąc przy tym. Stan 
stworzenia". Z tego „stanu stworzenia" ma się według 
koncepcji autora rozwiniętej w jego głównym dziele, 
narodzić nowy typ człowieka, ba, nowa ludzkość, do 
której prekursorów zalicza właśnie Tomasza, tragicznie 
uwikłanego w sprzeczności, niejasno marzącego, jak 
inni bohaterowie Musila z Ulrichem na czele, o pełni 
wolnego człowieczeństwa, o syntezie racjonalizmu i ir
racjonalizmu, „ścisłości i duszy". 

Gdy się obserwuje przemiany nowoczesnego dra
matu nie trudno zauważyć, że w pewnym jego typie, 
zresztą mocno zróżnicowanym, wywodzącym się 
gdzieś od Strindberga (jego Gry snów, Sonaty widm) 

i wczesnego Maeterlincka, a rozwiniętym u Becketta, 
Ionesco Albee'ego czy Arrabala, nastąpiło znaczne 
zreduk~wanie lub wręcz wyeliminowanie tradycyjnej 
fabuły i akcji. . . . . . . 

„Nie piszę sztuk po to, żeby op.owiedz.1~c Jakąs ~
storię ... - stwierdza Ionesco w szkicu Theatre et anti
-theii.tre - Dla mnie sztuka nie polega na pr.zedsta
wieniu przebiegu takiej historii: to znaczyłoby pi.sać 
powieść albo scenariusz filmow?'.. Sztu~a tea~ralna J~S~ 
konstrukcją złożoną z sekwencJi stanow świadomosci 
lub sytuacji które się potęgują, zagęszczają, splatają ze 
sobą, aby ~ię znów rozwikłać względnie zakończyć 
w nieznośnej gmatwaninie nie do rozsupłania." 

Powyższy cytat wcale nieźle pasuje też do Marzy
cieli swoistego antydramatu z czasów, kiedy ten ter-

' k. min jeszcze nie istniał. Ich wątła a CJa zewnętrza, 
głównie pchana naprzód przez trójkę l_udzi ~ „ok~eśl~: 
nymi" właściwościami, którzy mogliby. się P~Jawic 
w każdej konwencjonalnej sztuce, toczy się prawie bez 
perypetii, bez wyraźnego punktu kulminacyjnego, b~z 
prawdziwego rozwiązania. Musil !'ro~r~mow.o 01~ 
chciał (są na to liczne dowody) opowiedziec scemcz?eJ 
historii, lecz posłużył się niewątpliwie Ibs.enowskim 
schematem tematycznym dla skonstruowanta sekwen
cji stanów świadomości, które splatają się w gma
twaninę ścierających się myśli i i~ei, eseistycznie i:'o.
danych refleksji, uczuć, pożądan, tęsknot, nadziei, 



zwątpień, awersji i obsesji. I na tym ścieraniu się 
psychicznych treści i kompleksów postaci, nie mają
cych (poza wspomnianą trójką) wiele wspólnego z kla
sycznymi „charakterami'', polega istotny „ruch" w Ma
rzycielach. Ich węwnętrzna, niejako podziemna akcja 
j_est ukazana w dialogach sprowadzających się nieraz do 
rozmijania się odpowiedzi z wypowiedziami. Chodzi 
tu o rodzaj pozornych dialogów, trafnie nazwanych 
przez amerykańskiego badacza dzieł Musila, Burtona 
Pike'a, „diamonologami" będącymi funkcją między
ludzkiej obcości, niemożności rzeczywistego porozu
mienia się. 

W związku z tym nasuwa się uwaga, że niektóre 
rozmowy w Marzycielach poniekąd antycypują pse
udorozmowy w Parodii Adamowa, Łysej śpiewaczce 
oraz Głodzie i pragnieniu Ionesco czy w Czekając na 
Godota i Radosnych dniach Becketta. Musil nie odszedł 
wprawdzie aż tak daleko od tradycyjnej techniki dia
logowej i posłużył się odmiennymi środ,kami stylisty
cznymi, uwarunkowanymi chęcią bezpośredniego wy
rażenia lub zasugerowania ogromnego ładunku inte
lektualnego, niemniej obrany w sztuce kierunek pro
wadzi oryginalnymi drogami do tzw. antyteatru z po
czątków drugiej połowy naszego wieku. Mimo oczywis
tych różnic. I mimo, że Musil miał przed oczyma 
absolutny teatr autora, w którym reżyser i wykonawcy 
powinni być bez reszty podporządkowani tekstowi, bo 
naprawdę dobre przedstawienie „to grana książka". 

Wbrew dosyć powszechnemu przez blisko 60 lat 
mniemaniu, zawsze byłem przekonany, że Marzyciele, 
pozbawieni niemal wszystkiego, czego zwykle oczeku
je się od sztuki teatralnej i nabici elementami, kró
rych w niej zasadniczo być nie powinno, jednak mo
gą sprawdzić się na scenie, czemu dawałem wyraz 
w moich szkicach o Musilu już we wczesnych latach 
siedemdziesiątych i co ostatecznie udowodniło trium
falne wkroczenie dramatu do europejskich teatrów 
w latach osiemdziesiątych. Mało tego. Zawsze uważa
łem, że dopiero dobre przedstawienie ma szansę wy
dobycia dla odbioru istotnych wartości Marzycieli. 

Przez co? Moim zdaniem przez jak najmocniejsze 
wyeksponowanie słowa, które swą wymową, barwą, 
melodią i modulacją powinno wydobyć napięcia i spię
cia wewnętrznych sytuacji, zasugerować przedmioto
wość uczuć i myśli, wyczarować wizję świata pośre
dniego między jawą a snem i skontrastowanego z kon-

wencjonalnym światkiem panny Mertens i Józefa. A to 
potrafi dokonać tylko w wycieniowanej interpretacji 
aktorskiej podpartej mimiką i gestem, na tle współ
grających, sugerowanych w didaskaliach dekoracji. 
Wtedy też widz zahipnotyzowany żywyni słowem, 
wprawiony w nastrój „ogólnego podniecenia'', jak się 
Musil wyi:aził, o wiele łatwiej niż przy lekturze przeł
knie duży ładunek filozoficzny sztuki. Wprawdzie widz 
teatralny na pewno nie chwyci wszystkich, choćby 
najlepiej podanych treści, zawsze pozostanie spora 
reszta o ledwie przeczuwalnym znaczeniu, ale to -
pozorny paradoks - nic nie szkodzi. Marzyciele jako 
dzieło bez faktycznego początku i końca, również in
telektualnie otwarte, prowokujące do wciąż nowych 
pytań we współtwórczej dyskusji z zawartymi w nim 
egzystencjalnymi pytaniami, wcale nie wymagają cał
kowitego zrozumienia. Mają pobudzić do refleksji po
przez działanie na sferę przed- czy pozarefleksyjną 
odbiorcy, do której spektakl teatralny dociera znacznie 
bardziej bezpośrednio niż książka. „Dzieło sztuki nie 
udziela się przez sam rozum, lecz trzeba się nim 
zarazić" - zapisał kiedyś Musil w luźnych notatkach. 
Wierzę, że takie „zarażenie się" nastąpi też dziś na tej 
sali w Krakowie, czego wszystkim wykonawcom i wi
dzom z całego serca życzę. 



Rysunki 
Krystian Lupa 



Krystian Lupa 

I.DOM 
24 f?rud11la 1987 

Wyobraźmy sobie stary dom, w którym kiedyś mieszkali 
rodzice- dom na wsi, odosobniony, pod lasem ... Wielki ogród 
dziczeje w miarę oddalania się od domu i łagodnie przecho
dzi w las ... Dom rodziców, dom dzieciństwa - teraz stoi 
pusty. Owszem, przyjeżdża się tu latem na wakacje, otwiera 
kilkoma kluczami rdzewiejące zamki i wchodzi do ciemnych. 
pokojów. Okna zostały zasłonięte na zimę starymi kocami 
albo ... Okiennice! Prawda, były przecież okiennice. Mrok i za
pach stęchlizny ... Otwiera się okna, wyjmuje z kufrów wil
gotne kołdry i poduszki, poszwy i prześcieradła nie są pierw
szej świeżości, bo gdzie i kiedy je prać? Prawda, można 
wziąć do miasta - wyprać i teraz przywieźć czyste - ale 
zawsze tyle jest do wożenia, zawsze walizki są pełne i .w jedną 
i w drugą stronę, właśnie na nie nigdy nie starcza miejsca. 
Zresztą te kryteria higieny i czystości tu się nieco zmieniają. 
Łagodnieją. Na przykład tutaj bielizna nie brudzi się tak jak 
w mieście, a w każdym razie jej nieświeżość nie sprawia tak 
przykrego wrażenia, nie krzyczy spośród nieskazitelnych 
ścian, jej zapach- tam nie do pomyślenia - tu jest całkiem na 
miejscu. Należy do tego domu jak te biedne, pozostawione 
w nim meble i sprzęty. Nieraz snuło się projekty generalne
go remontu, generalnego porządku, generalnej zmiany tego 
wszystkiego, tego domu popadającego przecież w ruinę ... 
Przez dziury w dachu deszcz i śnieg przenikają na strych, 
podłoga strychu jest czarna, w wielu miejscach spróchniała, 
wśród archipelagów mchu wybujają wiotkie anemiczne ło
dygi, a na sufitach piętra rozrastają się wyspy i kontynenty. 
Ale przeciw generalnemu remontowi jest nie tylko bezwład 
i rozcieńczenie czasu, które tu ogarnia„. Jest jeszcze lęk przed 
zmianą, zniszczeniem tego co tu oczekuje. Bo te ściany mają 
na sobie wciąż jeszcze tę farbę z czasów, kiedy dom żył... 
Dom narzuca inne przeżywanie dnia, inny porządek, inny 
rytm. Skłania d.o bierności i nasłuchiwania. Do wczuwania 
się. Nie jesteś odgrodzony, nie jesteś izolowany od wpływów, 
jakie wyłaniają się z Miejsc, z różnych rejonów, na jakie 
rozpada się tutaj każdy pokój. W miejskich mieszkaniach tępi 
się te rzeczy, nie dopuszcza do powstawania miejsc wymy
kających się spod władzy, spod dyscypliny„. Tutaj miejsca są 
nie do pokonania, zresztą wcale się nie chce ich pokonywać. 
Miejsca, Piętna przechowują Czas. Ale nie tylko dlatego, że są 
namacalną cząstką przeszłości„. Przez Dom przechodzą pory 
roku, zima włazi tu na całego i bez przeszkód, siedzi w po
kojach i ścina wilgoć w gnijących ścianach i deskach, podohnic 
jak na zewnątrz panuje w przemianach anemicznej flory.„ 

Gorące południe wypiera obecność minionej zimy, choć upał 
wydobywa z kątów różne dziwne zapachy. O świcie wycofuje 
się napór lata i miejsca, w których zagnieździła się zima znów 
są w pełni widoczne. Wszystko jest tu bardziej skrajne, a prze
cież egzystencja płynie leniwie i bezwolnie. Błąkamy się po 
pokojach jakby unoszeni prądem i przyklejamy się na długie 
kwadranse do różnych miejsc jakbyśmy chłonęli z nich, z ich 
bliskości, z dotykania ich znowu„. coś.„ Wtedy zmieniamy się 
w rośliny i zapuszczamy w te miejsca korzenie. Miejsca 
przemieniają nas, jakże ogromną mają nad nami władzę. 
Pozostałe tu przedmioty układają się w tajemne a znaczące 
konstelacje. Inne zostały stąd dawno zabrane i wciąż figuru
ją w naszych oficjalnych mieszkaniach. Ich układ jest naszym 
dziełem, dziełem woli, smaku„. Tak bardzo musiały te sprzęty 
nam ulec, że już nic nie możemy od nich usłyszeć ... Tu ina
czej - tu panuje dziwna swoboda, przypadkowość i bezwład. 
Nikt nie dba specjalnie o kompozcję tych opuszczonych 
wnętrz„. Powstaje jakoś sama. Coś ułatwia nasze decyzje, 
sprzyja wysiłkowi mięśni i sprzęty ześlizgują się w zagłębie
nia, które na nie czekały. Jakby ulegały jakimś przyciąga
niom. Nie zastanawiamy się nad pochodzeniem tych sił, nie 
badamy natury tych pochyłości ... aż w pewnym momencie 
Miejsce wciągnie nas w swoją dolinę i zaczyna mówić ... 
Kładę ręce na starym stole kuchennym po długim okresie 
rozłąki i rozpoznaję mój gest dawny, tak dawny, że tamte 
dłonie mieszczą się całkowicie we wnętrzu dzisiejszych. Gest 
ten zaczyna magię przywrócenia. Zamieniam się w roślinę, 
wrastam we własną pozycję. Nie, żebym specjalnie owoco
wał w myśli. Nie. Zaczynają się kwadranse ubogie w my
ślenie, kwadranse szczgółnej, rozrzedzonej roślinnej egzys
tencji, w których bez mej wiedzy korzenie czerpią z tego gestu 
soki... 
Mijają kwadranse tajemnych kumulacji. Bezmyśłnie patrzę 
na równoległy bieg słojów - deska ze swym sękiem znanym na 
pamięć, dołącza do n as d w oj g a, jest świadkiem ucieleś
nienia czasu i prowadzi nas dalej w s w o j e miejsce gdzie 
rosła jako drzewo i roztacza wokół siebie blade lśnienie 

dookolnego krajobrazu... I tak z rękami opartymi o stół 
spływam w nieujmowalne Genezy.„ 
Meble i sprzęty otwierają się w tym domu i czekają na mnie 
cierpliwie, i przyjmują mnie, i zmieniają moje życie, trzymają 
mnie w dziwnym bezwładzie, podają mnie sobie z miejsca na 
miejsce, puszczając mnie i przechwytując. Wciągają mnie do 
Wspólnoty, której nie jestem w stanie wyjaśnić. Są tu, jak się 
okazuje, przedmioty najdroższe mi, a przecież je porzuciłem. 
Teraz karzą mnie i nagradzają stwarzając w tych wnętrzach 
Świat Powtórnego Życia. Wszystko rozwarło się tu w swo
bodnym, nieposkromionym procesie gnilnym, utajone geo
grafie ducha ujawniają się jak pismo sympatyczne na roz
sianych na starej kartce wilgotnych, butwiejących plamach ... 



II. KLAN - ZWIĄZEK 
HERMETYCZNY 

(początek zaginionego traktatu ) 

27 grudnia 1987 

Maria, Regina, Tomasz, Anzelm, Jan ... 
Czwórka i ten umarły - piątka; związani kiedyś 
ze sobą tak mocno, że duch tego związku był 
czymś ważniejszym niż każdy z nich z osobna ... 
Połączeni wiarą w nowy, nieznany jeszcze sens 
życia, którego odkrycie s tworzenie miało być 
ich udziałem .•. 

III. PORY DNIA 
3 stycz11 ia 1988 

PORANEK 
(J est maj, może czerwiec ... Akt I z aczyna się rankiem w porze 

wstawania z łóżek ) 

RANO przychodzi list i ciąży nad rozpoczynającym się dniem. 
Ten dzień ma być rozstrzygający i trzeba będzie mu spros
tać ... 
Pogoda jest mętna i niezdecydowana, czasem słońce wynurza 
się nagle zza dziwnie szybko pędzących po niebie chmur. Dziś 
bardziej niepokoją niż napawają opymizmem te raptowne 
wybłyski. Słońce jawi się wówczas nienaturalnie zaawanso
wane w swej drodze i Żdaje się naglić, wzmagać dręczące 
poczucie czegoś niezałatwionego, nieuchwytnego a karygod
nego spóźnienia •.• zaniedbania ••• zwłoki ... 
Tym bardziej pogrążają w melancholii równie nagłe zapaści, 

światła; w momentach gdy jaskrawa plama na podłodze blak
nie i wsiąka jak spirytus, a promienie uciekają z powrotem, 
przez okno - przebiega przez głowę stado panicznych pół
myśli a całe JA traci swój grunt. Dzień wycofuje się i pociąga 
w ten dół. Może lepiej wrócić do łóżka i uciec od tego dnia 
w sen ... ? Łóżko jest rozchełstane, pościel przechowuje kształty 
spotniałego snu o świcie nabrzmiałego snami - może przyjąć 
jeszcze z powrotem, utulić uciekiniera w swym stygnącym 
wnętrzu. Widok tej pościeli udziela się ciału - dopada je 
nagłe znużenie, w kończynach kiełkują rozdrobnione bóle 
i rozciągania. W połowie podjętej przed chwilą czynności 
zjawia się niechęć do otaczających przedmiotów ... 
- OTWORZYĆ OKNO I POŁOŻYĆ SIĘ ZNOWU DO ŁÓŻKA! 
Unieważnić ten kawałek dnia, który już zdążył coś zacząć! 
To niezwykłe! .•. Kiedy Raskolnikow czuje się przez sprzyjają
cą okoliczność zmuszony do dokonania swego czynu - TEGO 
właśnie DZISIEJSZEGO dnia - śpi do godziny szóstej po 
południu. Mijający dzień jest wciąż jeszcze porankiem, wzno
szenie i dojrzewanie słońca nie może go wywlec z kotliny ... 
Godzina Wstawania. Godzina chwiejna i na pograniczu ... 
Ma się w niej dokonać połączenie czasów: psychicznego 
i astronomicznego ... Zasiewają się w niej zalążki całodzien
nych nastrojów. Wylęga się z niej prosto lub krzywo spełnio
ny dzień. Wynurzymy się z niej obdarzeni energią bądź jej 
pozbawieni •.• 
W łóżku - przed wstaniem, ale również w jałowych chwi
lach - między porannymi czynnościami - gubią się i umie
rają solennie WCZORAJ podjęte decyzje. Zanim wejdę w ko
leiny dziennych spraw i nałożę cugle myślom ... Kiedy dzień 
stoi przede mną jak góra nie do przebycia, a ja leżę u jej stóp, 
a wokół wiją się robaki wątpień, pokus i ucieczek ... 
Ileż to rodzajów ucieczek przed dniem! 



Na porannym spacerze może dopaść Reginę straszliwy ból 
głowy ... wtedy może wycofać się do pokoju, może zamknąć 
okiennice, by nie raziło światło, może wyjąć z szafy butelkę 
i jej zawartością uśmierzyć to, co już się dziś stało i powró
cić do snów. 
W miękki miąższ wahających się myśli, w szczeliny rozleni
wień wstępują inne, obce motywy. Cielesna wrażliwość wylę
ga z siebie odrazy i niechęci, rozlazłe konflkty. Drugi człowiek 
stoi przede mną niechlujny i rozchełstany ... Z tej błotnis
tej materii wszczyna się KRZYWY BIEG, zwichnięty dzień 
zmierzający do _swej .katastrofy. Dzień INNY, niezależny od 
mojej woli. Dzień obnażający. Będzie niósł EMBRIONA ku 
macierzyńskim czeluściom nocy ... 

OD ZMROKU W NOC 
(Akt I I z aczyna się późnym wieczorem ) 

Po dusznym dniu nastał wieczór wietrzny i księżycowy. 

Można sobie wyobrazić, jak rozchwiane cienie gałęzi plączą 
krok. Wyobrażeniu temu sprzyja przedłużająca się niezasad
nie nieobecność Tomasza, a natrętny, w perswazyjnych po
rywach szum drzew ... szelest liści nadaje krzykom Reginy 
posmak kosmicznej obcości ... 
Dziwne rzeczy przeżywa stojący w oknie niespokojny obser
wator zanikającego pejzażu, rozkładu i stapiania się jego 
ostro odgraniczonej różnorodności, jego barw, krawędzi i kie
runków. 
Mrok zdaje się podchodzić w nieregularnych przypływach, 
całe kolonie przedmiotów, całe partie barw i konturów prze
padają nagłe, korzystając z każdej chwili nieuwagi ... w ich 
miejsce wstępuje miękka, zmiennokształtna materia ciem
ności, zmieniając bieg myśli stojącego przy oknie. Liście blis
ko rosnących drzew nagłe przestają być liśćmi, stają się 

spazmatycznym rozkołysaniem. Ciemność wykręca się i uwi
ja, tam na zewnątrz tworzą się jej całkiem nowe gatunki 
i podchodzą coraz bliżej pod okno atakując tę zastałą, upo
rządkowaną ciemność mojego pokoju, w której drzemią moje 
sprzęty .•. 
Teraz następują sekretne połączenia. Wszystko co było roz
maite i podzielone - łączy się ... 
Ten Nieobecny - jest, jest TAM - wtopiony w ciemną dal, 
wraz z tym co wie o mnie i z tym, co teraz z tym robi. .. 
i staje się Tam, w czeluści za oknem ... czymś ... nie człowie
kiem •.. 
Krzyki Reginy ....,.. jakże trudno odróżnić je od spazmów wia
tru i innych nocnych odgłosów ... głosów zwierzęcych splata
jących mrok w gęstą sieć panicznych porozumień. Jakie to 
dziwne, że krzyczy w tym domu, zamknięta w bliźniaczym 
teraz ciemnym pokoju - a jej krzyki przychodzą nie z ze
wnątrz domu ale przez okno. A więc i ona otworzyła je 

w ciemność i teraz leżąc na podłodze pozwala jej wlewać 
się do środka, i spływać na nią i dotykać - tym wszystkim 
zwierzęcym głosom splątanym w jeden wspólny wir ... i nagłe 
p.ojmuje go i krzyczy wraz z nim. A dla mnie jej krzyki łączą 
się z krzykami tych zwierząt i z jego, TAM, gdzieś w ciem
n?ś.ci splątanymi krokami i pajęczym biegiem skłębionych, 
meiasnych... · 
KTO TO JEST, TEN-CO PRZYCHODZI DO MNIE Z CIEM
NOŚCI? 

Może Ja jestem? Przestaję się rozróżniać i zatracam granice. 
Rozrastam się w mroku, a krzyki Reginy i dalekie odgłosy 
rosną z mojego ciała na długich cienkicn łodygach. W ustach 
pod podniebieniem mam całą tę ciemność wypełniającą świat. 
To coś, co mną kieruje tak niepojęcie i łączy ze wszystkim, ze 
wszystkim ... moje bezwiedne, zagubione życie jawi się teraz 
!ak f~łdy jakiejś miękkiej materii, które tam można dotykać 
Językiem, złączone z Ich życiem, z rozlewającym się bezkreś
nie ciei:pieniem, z bezmiernym mozołem każdej przeżywanej 
przez Zycie sekundy, ze splątaną bezrozumnie i toczącą się 
gdzieś mierzwą świata ... 
Bełkot przelewania się chwili poprzedniej w chwilę następną. 
TERAZ! 

A tam, w głębi ciemnego pokoju, w zamkniętym biurku jest 
teczka detektywa zawierająca ZAPIS. Zapis czynów tego 
człowieka stojącego przy oknie... Nieodwracalne, Twarde, 
raz na zawsze Skrystalizowane. I ten spragniony formy bez
kształtny wampir wlewa się przez okno do środka, próbuje 
kluczy, próbuje noża, by posiąść tę teczkę ... 



O ŚWICIE 
(Akt II I rozgrywa s ię o świcie / 

Jest chłodno i wszystko znieruchomiało. Wcześniej musiało 
padać i teraz płytka mgła leży na ziemi. Wynurza się z niej 
słońce i podnosi się lekko falując. Kulisty twór oddycha 
wsparty na horyzoncie - bez 'blasku i ciepła .•• 
Inni ... Inni, w innych domach - w najgłębszej dolinie snu, 
przechodzą przez ciemną przełęcz, przez wąską kładkę nad 
przepaścią - leżą bezwładni w pościelach, w ekstatycznych 
pozach i z fantastyczną pokorą, z twarzą zachwyconą i z uchy
lonymi ustami oddają hołd wschodzącemu bóstwu. 
Przez wciąż otwarte okno wchodzi wilgoć, na ścianach starego 
domu ukazują się stygmaty. 
To, co nocą unosiło się w powietrzu - mroczne loty demo
nów, bezmiar fantastycznej eksplozji - leży teraz na ziemi, 
roztrącone i pokryte rosą. 
ŚWIT UKAZUJE ZIEMIĘ - NAPOJONĄ SNEM POWIE
RZCHNIĘ PLANETY ... 
••. My również chcemy położyć się na ziemi, dołączyć do in
nych odłamków i okruchów ... 
Wracam do swoich granic lecz w innym miejscu. To co się stało 
dziś w nocy istnieje przecież, lecz przemienione. Wynurzyłem 
się tutaj w nocy i stoję nieruchomo na nieznanym płasko
wyżu. Oglądam obraz rozrzuconych wybuchem kamieni, wi
dzę wyrwy i rany nie zasklepione jeszcze żadnym nabłon
kiem. Alchemiczna tajemna katastrofa dobiegła końca i leży 
przeźroczyście przede mną ... 
Nie pragnę nigdzie powrócić, widać w katastrofie zniszczone 
zostało pragnienie powrotu ..• 
Czuję, jak wiele zależy teraz od bezruchu. Znalazłem się oto 
w miejscu, w którym jest POCZĄTEK. Nie widzę go jeszcze -
ale JEST. Jeśli nie opuszczę tego miejsca, nie podążę fałszywą 
drogą - ZOBACZĘ GO... . 
Może mam czekać aż mi zostanie wskazany? 
Kim jestem? ... i czy to ważne - kim jestem? Czy natrętne 
pytanie o sens, o udział w tworzeniu świata, o łup - nie leży 
również na ziemi - niepotrzebne i pokruszone? 
Przede wszystkim muszę przyjąć i pojąć ten świt. Stoi jak 
ledwie widoczna tafla wody na poziomie oczu .•. 
Przerasta to moje siły. Spadam w dół, w czarną sekundę snu. 
Może to była minuta? Może godzina? Czas rozchodzi się 
promieniście od ukrytego CENTRUM. Nie mogę go dotknąć, 
lecz kiedy odchodzę zbyt daleko - zapadam w sen i wracam 
do tego samego miejsca i czasu... Słońce wciąż wstaje nad 
horyzontem ... 
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1188 roku STAREGO TEATRU. 

„Niechaj inni prowadzą wojny, ty zaś szczęśliwa Austrio zawieraj małżeń
stwa" - ta sentencja wraz z nieodłączną wizją roztańczonego w rytmie walca 
Wiednia, tworzy stereotyp kraju, który ·wyrnknął się Historii. Lecz jest też inne 
wyobrażenie: agonia Monarchii Austro-Węgierskiej stała się wzorcowym mo
delem rozpadu imperium, którego blichtr i fasadową spójność bezlitośnie 
miażdży koło Historii, choć w zamian oferuje nagły rozkwit kultury. 

Przeglądając powojenny repertuar Starego Teatru z intencją odnalezienia 
w nim pozycji związanych z kulturą austriacką, rozpocząć można od tytułu, 
którego profetyczna treść stanowi zarówno rezultat charakterologicznych obse
sji autora, jak i jego urzędniczej praktyki w cesarsko-królewskim urzędzie . 
W roku 1973 Jerzy Jarocki zaadaptował „Proces" Franca Kafki i już niebawem 
zaprezentował go wiedeńskiej publiczności z okazji „Wiener Festwochen". 
Organizatorzy festiwalu mając na uwadze 50-tą rocznicę śmierci autora zapro
sili także inne teatry z tym samym przedstawieniem. Konfrontacja, wedle opinii 
recenzentów miejscowej prasy, wypadła nader korzysmie dla krakowskiego 
zespołu. Podkreślano przede wszystkim precyzję reżyserską i rozwagę w dobo
rze środków, dystans wobec panujących mód i trendów: „Jarocki nie szuka 
abstrakcji, nie stylizuje, nie przedstawia też tekstu Kafki jako wielokrotnie 
zakamuflowanej gadaniny. Reżyser osiągnął kapitalny efekt labiryntu, poprzez 
znakomite ukazanie możliwości jakie stwarza wielość drzwi prowadzących do 
jakiegoś absurdalnego świata. Jarocki chce pozostać realistą, mimo że stara się 
sceniczne zdarzenie przenieść w sferę snu" . 

Poetyka sennego marzenia, ciąg luźno powiązanych obrazów, zawiłe wyzna
nia lunatycznych postaci, to był świat, który podarowała sztuce wiedeńska 
psychoanaliza. Jedno z najśmielszych jej zastosowań odnajdujemy w powieści 
Alfreda Kubina „Po tamtej stronie" zaadaptowanej przez Krystiana Lupę pod 
tytułem „Miasto snu". Krystian Lupa z upodobaniem przenoszący na scenę 
pełne wieloznaczności i plastycznych efektów oniryczne fantazje zbudował 
spektakl na urodzie tajemniczych, zmieniających się w spowolniałym rytmie 
obrazów. »„Miasto snu" - pisała recenzentka „Życia Literackiego" - jest 
przedstawieniem autorskim. Są w nim obrazy bardzo piękne, teatralnie orygi
nalne, przejmujące . Ma atmosferę, oszołomienie czasem, który jakby zastygł 
i nie odmierza już godzin. Wszystko w tym teatrze jest zakomponowane -
aktorzy, architektura sceny, ruch, muzyka, operowanie światłem. ( ... )Niestety, 
cały spektakl ma pięć części, jedenaście obrazów i grany jest przez dwa wie
czory. Niebywale długie"«. 

Ujawnienie oddziaływania wszechobecnego Erosa było kolejnym ciosem na 
jaki rozpadający się ład wystawiła szalejąca psychoanaliza. Wiedeński lekarz 
Arthur Schnitzler musiał czekać sporo lat zanim napisany przez niego dramat 
„Korowód" zechciały wystawić teatry, a później mocno odcierpieć skandale 
jakie wokół niego rozpętano. Przyczyna wydaje się dziś błaha, bo konkluzję 
„Korowodu" można by zamknąć w stwierdzeniu, iż wszyscy bez względu na 
pochodzenie, tytuły, rangi jesteśmy wobec Erosa równi i przez niego zniewo
leni. Ale Schnitzler wyłożył rzecz szczegółowego, ukazując socjalną panoramę 
Wiednia, tak że całe niemal miasto poczuło się dotknięte i afera musiała znaleźć 
swój rozstrzygający finał w sali obrad parlamentu kra jowego. Na podobne 
szykany reżyser polskiej prapremiery „Korowodu" Mieczysław Grąbka na 

Don Juan, reż. W. Kr/.emiriski, ~cen . T. Kantor, prcm l.02.195R ( fot. A. Drozdowski ). 

Proces, reż. J. Jarocki , scen. L. Minticz i j. Skarżyri..ski, prem. 13.07.1973 (fol. W. Plcwiriski) . 

Korawód, reż. M. Grąbka , scen. l - Wrzesinski , praprem .4.05. 1Q86 (fo t. S. Markowski). 

szczęście nie był narażony, choć sarn spektakl wywołał duże zainteresowanie 
i bardzo kontrowersyjne opinie. 

Trzy powyższe inscenizacje wyczerpują zestaw tytułów jakie pojawiły się 
w repertuarze Starego Teatru i które równocześnie zawierają w sobie syndrom 
lęków, złych przeczuć, kulturowego zamętu towarzyszących konającej monar
chii . Być może jeszcze jeden dramat można by zaliczyć do literackich świadectw 
owego przełomu, a który został napisany przez - jak się wyraził o osobie autora 
Boy - „inteligenmego, subtelnego wiedeńskiego urzędnika, który chce być 
poeta". „Don Juan" Tadeusza Rittnera został wystawiony w Starym Teatrze 
w 1958 r. (prapremiera światowa w wiedeńskim Volkstheater w 1908 r.) przez 
Władysława Krzemińskiego ze scenografią Tadeusza Kantora . O przedstawieniu 
pisał Henryk Vogler: „Gdyby Rittner pokazał bohatera w realnej rzeczywistości 
swego czasu tzn . w dworsko-urzędniczym światku kończącego się Cesarstwa, 
którego tak wybornym znawcą był ten austriacko-polski pisarz - mielibyśmy do 
czynienia z żywotnym zapewne jeszcze do dziś realistycznym dokumentem 
artystycznym. Niestety tak się nie stało, motywem przewodnim jest ironiczny 
podtekst sygnalizujący co chwila dość wyraźnie, że tragedii nie należy brać 
całkiem na serio". I w tym dystansie do tradycyjnie ujmowanego wątku „Don 
Juana" jest być może ślad wiedeńskich fermentów. Dziesięć lat wcześniej (prem. 
28.06.1949) Stary Teatr wystawił „Głupiego Jakuba" tego autora, spektakl 
reklamowany w prasie jako „świetna komedia". 

Fritz Hochwiilder, autor wystawionego w 1969 r. „Donadieu" miał pięć lat, 
kiedy umierał Franz Josef i historycznym faktem bezpośrednio wpływającym 
na jego biografię była aneksja Austrii, po której zbiegł za granicę. „Donadieu" 
reżyserowany w Teatrze Kameralnym (prem. 17.08.1969) przez Aleksandra 
Bardiniego a napisany w 1952 r . był ujętym w historyczny kostium i pozornie 
odległą tematykę sporów religijnych dyskursem na temat motywów fanaty
cznych postaw i jak nietrudno się domyślić spotkał się wówczas z żywym 
odbiorem publiczności . 

Hans Krendlesberger w swoim „Zadaniu" wyreżyserowanym przez Roma
nę Próchnicką ukazując nudę urzędniczego losu nawiązywał jakby do ponurych 
rojeń Kafki, ale były to reminiscencje świadome nowych poetyk teatru absurdu. 
Recenzent „Życia Literackiego" tak odczytywał autorskie przesłanie: „Piekło 
stwarza nam człowiek będący w tej samej co i my sytuacji, równie doświad
czony, równie skazany przez wyższe, nieosiągalne, nieodwracalne, wszechwła
dne prawa urzędu". Dwa lata później austracki dramaturg gościł ponownie 
w Starym Tetrze i ponownie Romana Próchnicka wyreżyserowała jego dramat 
pt. „Wywiad". Skonstruowany w formie wyznań starzejącej się aktorki, snutych 
w obecności dziennikarki . Recenzent „Gazety Krakowskiej" tak podsumował 
rezultat: „I chociaż trudno tu mówić o wielkiej literaturze dramatycznej, to 
przecież pomysłowa inscenizacja „Wywiadu" pozwoliła przeżyć nam koncercik 
gry aktorskiej, przy zachowaniu złudzeń, że w tym teatrze chodzi o coś więcej 
aniżeli tylko o schemat kariery niezbyt ciekawego człowieka teatru i filmu" . 

Ostatnią sztuką austriackiego autora graną w naszym Teatrze jest „Kaspar" 
Petera Handkego. I znowu odnajdujemy atmosferę koszmaru, lecz tym razem 
chodzi o zniewolenie świadomości poprzez język . Natomiast doświadczenie 
z jakiego wyrasta ta sztuka wydaje się być bardziej uniwersalne niż wyrastające z 
doświadczeń jednej kultury. 

Teresa Bazarnik 

/.adawt, reż. R. Próchnicka, !:iCen . T. Poniriska, praprcm. 19.1 2. 1970 ( fot. W. Plewiiiski )_ 

Miasto snu, reż . K. Lupa, praprcm. 25 i 26.05.1985 (fot. W. PlcwiOski ). 

Kuspar, rei. A. Wirth, scen. J. Juk-Kowarski, muz_ S. Radwan, prem. 12. 12. 1987 (fot. S. Markowski). 
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