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Bruno Winawer (1883-1944) 

komediopisarz, publicysta i fizyk. Debiutował humoreskami poetyc
kimi. W roku 1907 opublikował „Notatnik Szymona de Geldern", 
utwór utrzymany w stylu prozy młodopolskiej, przedstawiający pa
miętnik uczonego i wędrownika. · 

Studiował fizykę w Heidelbergu i tam uzyskał stopień doktora na
uk fizycznych w roku 1909. W latach następnych pracował nauko
wo w Amsterdamie i we Frankfurcie nad Menem. W latach 1917-
1920 był asystentem na Politechnice Warszawskiej. 

Publikował utwory z pogranicza science fiction i powieści obycza
jowe („Ślepa latarka", 1922, „Doktor Przybram", 1924, „Dług hono
rowy", 1929) oraz obfitą publicystykę o charakterze popularnona
ukowym (zbiory: „Tematy i wariacje", 1921, „Cichy alarm", 1924, 
„Trzysta milionów koni, 1930, „Bohater mechaniczny", 1931, „Tem
po!'', 1932, „Nowa antena" , 1935, „Literaturę trzeba przewietrzyć", 
1935 i „Ziemia w malignie", 1937). 

Wielkim powodzeniem cieszyły się w latach międzywojennych jego 
komedie i farsy o tematyce .związanej głównie z nauką i sztuką. 
Wprowadził do swoich komedii typ uczonego-wynalazcy, którego 
życiową niezaradność wykorzystuje w rozmaitych odmianach. Do 
najbardziej znanych komedii należą: „Roztwór prof. Pytla" (1916, 
wyst. 1919), „Księga Hioba" (1921), „R. H. Inżynier" (1923), „Zna
jomek z Fiesole" (wyst: 1925), „Po prostu truteń" (1932), „Obrona 
:Keysowej" (1935). 

apremiera „Księgi Hioba" odbyła się w warszawskim Teatrze 
iVlałym 3 maja 1921 roku. 
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WINAWER BRUNO. Fizyk i komediopisarz. Znakomity populary
zator, który niemałą rolę odegrał w rozbudzeniu zainteresowań 
wiedzą ścisłą i poglądami naukowymi w okresie międzywojennym. 
Osobisty wróg filozofii. 

Przyjaźniłem się z Brunonem, chodziłem na jego sztuk.i i czytywa
łem zawsze jego interesujące „felietony naukowe". Podejrzewam, 
że nie czytywał moich „Kronik tygodniowych" ani wierszy, i wiem, 
że nie był na żadnej mojej sztuce, bo sarn mi to powiedział: „Cho
dzę tylko na złe sztuki. Podnoszą mnie na duchu. Bo cóż to za przy
jemność pójść na dobrą sztukę przyjaciela, może się okazać lepsza 
od moich komedii albo gorsza, niż przypuszczałem. Co mogłoby tyl
ko zaszkodzić naszej przyjaźni." 

Bardzo dobrą komedię Winawera „Księga Hioba" przetłumaczył 
na angielski nie byle kto, bo sam Joseph Conrad. Gdy pracowałem 
w UNESCO, korzystając z pewnych kontaktów literackich, zaprag_. 
n.ąłem ten fakt wykorzystać i zainteresować wreszcie którego! 

· z ajentów czy dyrektorów teatrów londyńskich sztuką mego przy
jaciela. Skończyło się to zupełnym niepowodzeniem. Nazwisko tłu
maczą, pierwszego pisarza Anglii, nie było dostateczną rekomenda
cją dla ludzi teatru.• Mieli oni swoje własne literackie wartości. Nie 
wyobrażam sobie, aby w Polsce, choćby przez snobizm, utwór prze
tłumaczony przez Żeromskiego nie dostał się na scenę . Anglia jest 
krajem snobizmu, ale widać inaczej ten snobizm jest tam rozplano
wany. 

• 

Antoni Słonimski 
„Alfabet wspomnień" 
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Od autora 

W sztuce ( ... ) zrezygnowałem wspaniałomyślnie ze wszystkich efek
tów scenicznych, mocnych zakończeń aktu, dobrych „wejść", 
świetnych „zejść", ze szmerków podczas akcji i br a wek 
przy podniesionej kurtynie. Pirotechnikę teatralną znam, ale jej 
nie uznaję. Sz~uka jest przy tym najbardziej dramatyczna tam, 
gdzie padają słowa najbanalniejsze i najbardziej banalna tam, gdzie 
słowa są dramatyczne. Grana powinna być przez aktorów, którzy 
umieją słuchać, potrafią głosem malować, powstrzymują się od ge
stów i - co dziwniejsza - nauczyli się tekstu na pamięć. Osoby 
komedii m a ł o m ó w n e - jak np. Tola - narysowane są lepiej 
i dają le:psze pole do popisu, niż postacie wielomówne. 

Najbardziej udały się autorowi osoby, które wcale w sztuce nie. 
występują. Te role - osób niegrających - powinny być obsadzo
ne umiejętnie. 

Recenzja 

Technika ma decydujący wpływ mt rozwój sztuki·. Kiedy wynale
ziono druk - przepadł i zaginął bardzo piękny kunszt, który po
siadali ongi średniowieczni przepisywacze książek, iluminatorzy. 



Żel.-beton zabił architekturę, portland-cement zamordował malar
stwo, tramwaj elektryczny i kolej napowietrzna wyrugowały rzeź
bę z placów publicznych. Za to pewne innowacje mechaniczne w 
fabrykacji instrumentów dętych stworzyły Wagnera i muzykę 
współczesną. Sztuka wcale nie jest w i e c z n a, przeciwnie, żyje 
bardzo krótko. W każdym razie: jeżeli chodzi o pewien jej r o d z a j, 
g a t u n e k, to ten gatunek trwa krócej, niż trwał mamut lub ich
tiosaurus, który dziś jest okazem kopalnianym i muzealnym. 
W czasach naszych - trochę dzięki kinematografowi,· a trochę dzię
ki temu, że ludzie w ogóle zmądrzeli - zamiera i ostatnie tchnienie 
wydaje - Teatr. Jeszcze tylko starzy kabotyni prowincjonalni mó
wią o Kapłaństwie, o Sztuce, o Żywym Słowie, jeszcze tylko gro~ 
mada zawodowych, podtatusiałych recenzentów teatralnych zasta
nawia się nad tym, czy Fafulski powinien był w trzecim akcie 
uwieść Helenę, czy raczej wyjechać zagranicę? Felietony „premie
rowe" są przeżytkiem, polemiki na temat: czy autor „Pasażera" ma 
nerw dramatyczny? są przeżytkie~. Panowie, którzy się nad tymi 
zagadnieniami głowią, nie spostrzegają w zapale dyskusji, że są zu
pełnie sami w swoim kółku, że ich nikt nie słucha, że teatr nikogo 
dziś nie obchodzi. Młodzi pisarze mówią i myślą o nim z pogardą, 
zdolniejsi twórcy odwracają się doń piętami, nawet zdolnego aktora 
nie ma w młodszym pokoleniu. Maluczko a stanie się i u nas to, co 
się stało od dawna w społeczeństwach kulturalniejszych. W An
glii Szekspira i Bernarda Shaw - teatr to music-hall, to romans 
kryminalny w 24 obrazach, feerie: „Czi-czun-cza", którą jeden z te
atrów londyńskich gra „piąty rok, trzydziesty czwarty tydzień" 
(p. afisz). Słusznie! Shawa i Szekspira należy czytać, ale nie należy 
ich oglądać na scenie. Scena nie jest miejscem właściwym dla lite
ratury. Już w kancelarii teatru z dramatu robią „egzemplarz", po 
którym jeździ, wzdłuż i w poprzek, uzbrojona w ołówek, ciężka 
dłoń reżysera, dyrektora, kierownika literackiego. Bruka go następ-



nie czerwonymi pieczęciami cenzor, wodzi po nim palcem sufler, 
aktor, dekorator, elektrotechnik, krawiec i inspicjent. Tak zmięty, 
pokiereszowany, pokreślony, sfałs.zowany, splugawiony tekst słyszy 
publiczność i na tym polega właściwie „Kult Słowa". Publiczność 
już od dawna przejrzała nędzną blagę tego frazesu i wcale nie dla 
kultu słowa przychodzi do teatru. Słowo cieszy się tak wielką po
gardą widzów, że pośród 50 tysięcy ludzi, którzy sztukę oglądają, 
nie znajdzie się pięciuset, który by ją chcieli w wydaniu książko
wym kupić. Teatr to pantomima i commedia dell'arte. To też lite
ratura dramatyczna więdnie, usycha. Dezercja z szeregów jest tak 
wielka~ że posiedzenie związku autorów, to najprzedniejsza dziś 
kolekcja łysych czaszek i żuehw bezzębnych, jaką się kraj poszczy
cić może. 

Zanim teatralna twórczość współczesna zemrze ostatecznie na uwiąd 
starczy, zanim ostatni słuch ac z teatralny wysunie się chyłkiem 
z sali; aby oddać swe miejsce wid z o w i - postanowiłem zebrać 
resztki sił i przeszwarcować wbrew wszystkim złączonym mocom 
piekielnym odrobinę literatury na deski sceniczne. Tak powstał 
„Hiob". 

- Ależ to felieton satyryczny, nie komedia! - napisze jutro 
z wdziękiem pan A. B. 

- Tak. To felieton. Ale, niestety, w redakcji powiedzieli mi, że 
się więcej nadaje na scenę, niż do odcinka. 

- Gdzież tu jest intryga miłosna?! Element erotyczny? - powie 
pan C. D. . 

- Nie ma intrygi miłosnej. Miłość jest uczuciem mocno przere
klamowanym. W pantomimie i w balecie trudno o inny temat -
w literaturze mr ·na Mę bez niej obyć. To jest sztuka „dla purytan". 
Kolega mój po ..ichu, pan E. F. panu przepis iguł i He„ ru
lt::ia. 

- Więc pan nie widzi jawnych błędów w budowie w konstruk
cji, w logicznym przeprowadzeniu akcji - spyta' zalotnie pan 
K.M. 

- W~dzę: Moja pierwsza sztuka była pisana bez błędów. Teraz 
ogromnie się cieszę, kiedy mi się uda jakiś zasadniczy błąd kon
strukcyjny w komedii ulokować. To jedno jeszcze mnie tentuje 
i pociąga: zbudować sztukę z samych błędów! O! 

- Rzec~ jest krótka, a jednak obfituje w dłużyzny i w ogóle, jak 
na komedię, jest za nudna - _zawyrokuje pan K.P. 

- Tytuł brzmi w oryginale „Księga Hioba", podtytuł „komedia 
.nudna" ... 

- I pan sądzi, że ludzie będą na to chodzili? 

- Kto chodzi do teatru, temu jest wszystko jedno, na co chodzi. 
Jest to maniak, wykolejeniec, człowiek, który się do nowych wa
runków życia nie umie przystosować. W czasach, kiedy wszyscy 
tańczą „fox-trotta" i „shimmy" - bierze lekcje „tramblantki" 
i „sztajera". 

- A w ogóle - pan sobie robi „reklamę" przed premierą? 

-. Tak .. Przekonałem się, że prasa nie ma żadnego wpływu na 
pubhcznośc teatralną. Recenzje czytuje autor, aktorzy, reżyser, kil.
ka osób na przedmieściach i kilka osób, skazanych na areszt domo
wy. Dla tych postanowiłem sam pisywać sprawozdania z własnych 
sztuk. Ostatecznie, znam je lepiej od przygodnego recenzenta. A co 
się tyczy tak zwanego „rżnięcia" - mogę moje krytyki kazać prze
łożyć na język dorożkarski. Stać mnie na to. 

(Kurier Polski, 1 V 1921) Bruno Winawer 
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