


Wofaana Hildesheimer urodził się w 1916 r. 

w Hamburgu. W M ann heim ukorkzył gimnazjum humanistyczne, a następ
nie uczęszcza ł do Frensham Heights Schooł w Anglii. W 1933 r. em igrowa ł 

do Palestyny, gdzie przebywał do J 936 ucząc sto larstwa, kreślarstwa, projek
towania mebli i architektury wnętrz. Następnie srndiowal w Salzburgu 
i Londynie rysunek, malarstwo oraz scenografię . 'v\I czasie drugiej wojny 
światowej był angielskim oficerem informacyj nym w Palestynie . Zajmował 
się też malarstwem i wzornictwem włókienniczym. Po wojnie, w łatach 1946-
1949, był amerykańskim tłumaczem na procesie w Norymberdze i równo
cześnie redaktorem protokołów zb iorczych z tego procesu. W larach pięć 

dziesiątych zam ieszkał w Ambach, w pobliżu Monach ium, gdzie upraw iał 

malarstwo, grafikę i zaczął pi sać opowiadania, krótkie h istoryjki , s łucha wis ka 
radiowe. WJ 957 r. przeniósł się na stałe do Poschiavo w Szwajcari i. 

Za jego prozatorski debiut uważa się zbiór opowiadań Lieblose Legenden ( Le
gendy bez miłości), które ukna ly s ię w 1952 r. Są to przeważnie groteskowe 
satyry, piętnujące mieszczańskie ideały. Sławę przyniosła mu wydana rok 
póiniej powieść Paradies der /o/schm Vogel (l 953, Raj fałszywych ptaków) , 
która jest satyrycznym portretem genialnego fałszerza sztuki "odrywcy" na
rodowego malarza z XVI! wieku w jednym z wyimaginowanych państw 
bałtyckich. Jego twórczość dramatyczną, czękiowo powstałą pod wpływem 
Ionesco, cec huje skłonność do ironii i absurdu. W słuchowiskach radiowych 
i sztukach tea tralnych często rozbudowywał dramatycznie pomysły z krót
kich opowiadań, jak na przykład słuchowisko Pri11ze.ui11 'fu rand ot ( J 954, Księż
niczka Turandot), przerobił w 1955 r. na komedię Der Drachmthron (Smoczy 
tron). W 1958 r. wyd al tom utworów scenicznyc h Spiele, in rlenm es d1111hlwird 
(G ry, w których zmierzcha). Są to w przeważającej czi;ści sztuki ilustrujące 
teorię teatr u absurdu, któremu to zagadnieniu poświęcił oddzielny esej Ober 
das abs1.11de Theater(O teatrze ab.surdu). Jest autorem interesującej powieści 

Tynset (1965), stanowiącej znakomite studium satyryczne współczesnej rze
czywistości ; sztuk teatralnych : Pastorale (Pasroralka), Die Verspatung 
(O póinienie) Nachtsri.ick (Sztuka nocna), Mary Stuart; zbioru esejów: Bec
ketts „Spiet'( „Gra" Becketta), htterpretotionen. James Joyce. Georg Biich11er. 
W 1966 r. otrzymał prestiżową nagrodę literacką im. Georga Bi.ichnera. Ge
neralnym tematem jego twórczości jest pyra nie o granice fikcji i rzeczywisto
ści, które stawia zarówno w prozie, jak i w dramacie. 

Prapremiera sztuki Morv Stuart odbyła si<; w Di.'1sse ld or fer Schausp ielhau s 
w Di.isseldorfie 15 grudn ia 1970 r. w reżyserii Konrada Swinarskiego i sceno
grafii Kazimierza Wiśnia ka. Polsb prapremiera miała miejsce w Teatrze Po
wszechnym w Warszawie 3 maja 1986 r. 

jest współkształtowanie pogląd u o niemożności przedstawienia sobie 
jaki egoś wydarzenia hi sto rycznego.(„ .). W mojej sztuce uzasadniony 
jest psychologicznie nagły atak ziewania: stwierdzona reakcia zbliża
j<1cego się stan u eks tremalnego lub kryzysowego. 

Mary na pewno nie mi a ła wypchanych psów, ale za to całą kolekcję 
małych piesków pokojowych, które trzymala na kolanach. Ale pieski na 
kolanach s4 trudne do pokazania na scenie. 1ym sa m ym psiarczyk John 
jest również moim wymysłem. Aptekarz - obecny przy egzekucji - nie 
nazywał się Symmons i nie był Żydem. Ale jego okrurn9 ś mierć chcia
łem uczynić symbolem dla codziennych okrucieństw za rów no naszego 
miejsca, jak i naszego czasu. L eka rz - nie nazywa! się Raoul , tylko 
Bourgoigne, ale ro nazwisko jest trudne do wymówienia n<i scenie („.) 
Andrć Melville nie był aż t<ikim ła jdakiem, jakim go zrobiłem. Łajda 

kiem był inny sekretarz, Claude Nau, a le ten nie był obecny przy egze
kucji. Możliwe , że Bourgoigne, Gervais i Jane by li b<trdzi ej lojalni , niż 
ci, których pokaz<iłem w mojej sztuce. (Tak lojalni jak np.Didier). 

l'vloj a koncepcja postaci op iem się .iednak na przypuszczeni u, iż i'vlary 
Stuart sama nie była lojalna wobec inn ych, :m i też innym nie zaszczep i
ła lojalności: jest ro jedyny przejaw swobod y inte rpretacyjnej w mojej 
szrnce . Oczywi śc ie i'vlary Sruart nie rozmawiała z katem, czekaj ąc na 
ści ęc i e w sali egzekucyjn ej. Racze.i leżała w ubraniu w łóżku, modląc 
s ię . Żadne moje odstępstwo od faktów hi sto rycznych nie koliduje 
z koncepcją ukazania wydarzenia w owej brutalnej i jakże absurd a lnej 
niezwykłości, w iakiej ono jawi się nam dziś.(„.) 

Szrnka iesr próbq przeniesienia na scenę absurdalnego wydarzenia, które 
- choć nieprawdopodobne - musiało nastąpić. Odtwarza ona akcję i reak
cję pod miotów tego wydarzenia, traktowanych jako historyczne mode
le. W większości reprezentują one „zasad<; negatywmj". W rzeczyw i
srości uważam je jednak za postaci pozbawione - w sensie sub iektyw
nym - odniesienia do wartości. Inaczej bowiem nie mógłbym zrozu
mieć okropieństwa rej hisrorii. A zatem również publiczno, ć winn a roz
patrzyć je obiektywnie i bez odnie s ień do wartości. W ten sposób po
winno się rozpa trzyć „historię " M ary Stuart: odbierając ją i rejestrując. 
Albowiem nie jest to historyzujqca interpretacja lub historyczna sztuka. 
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O POSTACIACH I WYDARZENIACH HISTORYCZNYCH 

Maria Sruart to postać historyczna, która uprawiała absolutyzm z rakim 
poświęceniem, jakby Bóg uczynił jej zeń swój osobisty i niezbywalny 
dar. Przestrzegała ona swoich praw (w wersji angielskiej) lub swoich 
obowiązków (w wersji szkockiej), ale nic nie wyszło jej na dobre 
(w wersji protestanckie.i) lub reż nic nie przyniosło jej zbawienia 
(w wersji katolickiej). Ze wszystkich świadectw, listów, dokumentów, 
relacji ambasadorów powstaje - bez uzupełnień interpretatorów - na
s tępujący obraz: życie Marii Stuart było stałą, najpierw przybierającą 
na sile, a później w uwięzieniu słabnącą, walką o rozszerzenie, a porem 
o ucrzymanie upadającej władzy. Gdyby zrezygnowała ze swego tro
nu, mogłaby żyć we Francji zgodnie ze swymi zachciankami i może 
zmarłaby tam w "sędziwym wieku". Zamiast tego wiodła żywot, który 
przerasta wyobrażenia każdego rzetelnego dziejopisarza. Poślubiw
szy kolejno najpierw infantylnego i chorowitego młodzieńca , potem 
obcego jej duchowo i chwiejnego fircyka, a w końcu brutalnego awan
turnika - przez całe życie gnała od zamku do zamku w poczuciu cią
głego zagrożenia, otoczona zgrają często zmieniających się mężczyzn, 
których gł_ównym motorem d ziałania była żądza władzy, posiadania 
i mordu. (Zaden z owych lordów nie umarł śmiercią naturalną , z wyjąt
kiem chorego na płuca Ruthevena, kcóry leżąc na łożu śmierci, pod
niósł s ię jeszcze, by resztkami s ił zasztyletować sekretarza Riccia) . 

Pytanie, w jaki sposób Maria Scuart mogła wycrzymać taki tryb życia 
byłoby źle sformułowane. Musiałoby ono brzmieć: jak wyglądało życie 
wewnętrzne tej absolutnej monarchini z XVI wieku, władczyni „nieo
świeconego'', półdzikiego ludu - Marii Stuart? Pytanie to pozostaje 
bez odpowiedzi podobnie jak wszystkie pytania o życie wewnętrzne 
jakiejś postaci historycznej . Brak nam wyobrażenia o cechach, które 
decydowały o losie Marii, i które jednocześnie pozwalały jej go zno
sić . Upór, wytrwałość - te pojęcia S<j zbyt słabe. Słowo „chwiejność" 
nie wystarcza, by wyjaśnić jej permanentne wahanie się po~iędzy 
łaskawością i niełaskawości'I w srosunku do swoich poddanych. (Co 
najmniej 4 lordów było w ciągu jednego roku jej powiernikami). Trudno 
dziś sobie wyobrazić Marię Sruarr, kcóra siedzi uwięziona w lodowatych 
i cuchnących kałem komnatach zamku Tutbury, osłabiona chorobą 
i planuje rewolucję katolicką, usiłuje zamordować swoją ciotkę - na
zywaną też kuzynką - królową Elżbietę. Jednocześnie pisuje do niej 

lisry z pochlebsrwami i hafruje monogramy na serwetk<tch, a rakże 
gotowa jesr poślubić króla Hiszpanii, Filipa lub jego syna, Don Carlo
sa, inwalidę i kretyna, by odziedziczyć podupadające królesrwo. Tę , 
króra w łóżku sypia pomiędzy dwoma garderobianymi, a w trudnej 
syruacji porrafi przyjąć minisrra lub posła, siedząc na chaise percee 
(krześle z miską klozetową). Jak można zrowmieć rn fenomenalne 
i przez wszysrkich świadków jednakowo potwie rdzone opanowanie, 
jakie Mary Sruarr wykazała w obliczu śmierci, przed ścięciem. Dziś 
stwierdzilibyśmy: wyobraźnia zawodzi wobec przygniataj;.icej rzeczy
wistości. Ale to stwierdzenie opiera się na „nowoczesnej" psycholo
gii i nie jest adekwatne do wydarzenia, jakie mi<iło miejsce 400 lar 
temu. W swojej sztuce zaznaczam, że aptekarz przyrządził jej środek 
rozkurczający i wywołujący euforię. Przypuszcza lnie również i to nie 
jest prawdą, ale interpretacja ta graniczy z absu rdem i podważa usilo
wania biografów, którzy chcq wykluczyć wszelki absurd w imię pro
blematycznego prawdopodobieństwa. rvloj a wersj a odnosi się do Ma
rii Stuart jako obiektu, a nie jako podmiotu aktów woli. („.) 

W mojej sztuce insynuuję - a przypuszczalnie to nie jset nowe - że 

Maria Stuarr, podobnie jak jej ciotka, Elżbi eta, była seksualnie ozię
bła: małżeństwo z Frani;:ois nie było spełnione, Darnley bardzo krótko 
cieszy! się jej względami, a Bothwell po prosru j ą zgwałci!. W okresie 
19 lat spędzonych przez nią w uwięzieniu mężczyźni byli tylko narzę
dziami intrygi. Może ozięblość ta byla chorobą dziedziczną, która 
ominęła, jak się wydawało, Henryka VIII. A może tak nie było? Jego 
sześć żon powiło tylko troje dzieci; jak na „rozpustnika" jest to nieco 
skromny rezultat.( „.) 

Pisanie biografii historycznej to pewna forma spędzania wolnego cza
su. W najlepszym razie jest omi spekulacją, w najgorszym - kiczem. 
Biografia służy wiedzy najwyżej wtedy, gdy wyjawiając, iż jest kon
strukcją subiektywną, rzuca światło na swój przedmiot. !'daria Stuart 
Schillera jest wsp<iniałą sztuką, a m1jlepsza jest ram, gdzie staje się 
rażąco niehistoryczna, gdzie postaci rozwijają się swobodnie i nieza
leżnie od historycznego przym usu. Ja natomiast w swojej szruce po
szukiwalem determinizmu historycznego. Z jednornzowego i wielo
krotnie udokumentowanego wydarzenia u sunąlem warstwę interpre
tacyjną i przedstawiam ją bez osłonek, w nagiej postaci. Zgromadzi
łem materiał, wyszukałem go bardzo starannie, zgodnie z jego istnie
jącym semem faktycznym, by stworzyć koncentrat, którego celem 



TRAGIGROTESKA W SZLACHTUZIE HISTORII 

Wolfgang 1-lildsheimer miktuje Mary StMrt jako „próbę przeniesie
nia na scenę absurdalnego zdarzenia, które - jeśli nawet brzmi nie
prawdopodobnie - musiało się dokonać". Można by to potraktować 
jako polemikę z głośnym dziełem jego znakomirego rodaka, Fryde
ryka Schillera, krórego i'rlaria Stuart jest dramatem wielkich namięt
ności i historycznych racji, utrzymanym w scylu wysokiej tragedii. 
Jednakże w roku 1800, kiedy odbyła się w Weimarze prapremiera 
sztuki niemieckiego romantyka, wierzono jeszcze, iż - jak powiadał 
przed wiekami Cyceron - „Hisroria magistra vitae": historia jest na
uczycielk'] mądrości i kopalni'! przykładów, jeśli nawet nie umoral
niających, to pouczaj4cych, króre zasługują na poważne i nie pozba
wione szacunku potrakrowanie. 

A jednak, mimo zamiłowania romantyków do malowniczego hisrory
zmu, czas Nauczycielki Życia, upozowanej niby marmurowy klasycy
styczny pos']g, mijał. Już Wolter w 1766 r. pisał drwiąco w liście do 
markizy du Deffand: „Tak oto właśnie pisze się hisrorię", co oznacza
ło poczucie jej relatywizmu. Traktowana nierzadko po libertyr1sku, 
już w XVIII stuleciu wkroczyła w wiek XIX bez dawnej charyzmy, 
w dacza n ej do głów uczniowskich „na rzymskich przykładach", ocie
kających szlachetnością i poświęceniem. 

Romantycy nie mieli już takich złudze11, zwłaszcza że świat, króry ich 
otaczał, ulegał tektonicznym wstrz4som od czasu Rewolucji Francu
skiej i wojen Napoleona. Nic już nie wydawało się pewne ~ni trwale, 
zaś bieg dziejów przypominał jakqś wiruj4c4 w obl<1kanym pędzie 
karuzelę. Historia stawała się coraz bardziej podejrzana o brak etyki, 
nurzanie się w bezsensownej krwawości i deptanie swoich ofiar, wre
szcie - o szaleństwo, w którym uczestniczyli „romantyczni szaleń
cy", od jakich roi się w literaturze polskiej, ale nie brak ich także 
w cwórczości innych narodów europejskich. 

Prawie nikt nie wierzył już w racjonalizm dziejów, a Zygmunt Krasiń
ski pisał w Nie-Boskie; komedii: „.„świat d4ży ku swoim celom, rwie za 
sobą, pędzi przed się, bawi się z wami, przerzuca, odrzuca - walcem 
świat się toczy, pary znikajq i powstajq, wnet zapadaj'], bo ślisko - bo 
krwi dużo - krew wszędzie - krwi dużo, powiadam wam." Rzeczy
wistość hisroryczna zamieniała się w jak4ś karnawałową groteskę, pod-

szyrą rragizmem. Kiedy i ren osrami pierwiasrek zaczął zanikać, bądź 
słabnąć, pozostała czysta zabawa, upiornie wesoła b;1dź cyniczna, jak 
w Ub11 krd/11 Alfreda Jarry'ego. Kro wie, czy jej prekursorem na gruncie 
polskim nie był sam vVieszcz, Juliusz Słowacki, króry w Balladynie 
ukazał hisrorię bajeczn4 a zarazem µonuro grotc skow:i? Potem µrz\·
szedł vVyspiański z jego paretycznymi wizjami - i n : 1s rn ł czas m. in. 
futurystów, którzy chcieli wvrz uci ć na śmiernik iv!iL·kiew iL:z a i zb urzyć 
Wawel, traktując polskie dzieje jako teren obrazoburcze j zab aw y an
tytrad yc j ona! is rów. 

Dlaczego groreska? Dlacze go hisroria rrakrowana jes t w kategor iach 
groteskowego absurdu w sztukach np. F DL'1rrc nm mr:1, w powi efr i 
R. Gravesa Ja, Klaudiusz, w S::: f'w>mdt \Vitkacego, -~111irffi pomr-:,11//.·a 

Mrożka, i wielu innych dziełach literarury wsp6 łc 1.es n cj i i'v!oi.c świar 
w epoce srraszliwych kryzysów, podwaó jących usr a lone wartości 
i zamieniajqcych je nierzadko w trakrowane z dystanse m i ironią arra
py, wyrze kł się sensu hisrorii, któr:1 zademonstrowab ubsurdaln'], gi
gantyczne\ rzeź nię dwóch wojen świarowych i dz ies i:1rk i innych kon
fliktów? Straciwszy cnotliw'l powa g<;, okazała się i śm ieszna, i stra
szna, a w każdym razie niegodna zaufania. Nic zarcm dziwnego, że 
padła w ramiona tragikomicznej czarnej grotes ki, s rała s ię łupem nie
mal jarmarcznej farsy b4dź wyrafinowanej zabawy konwencjami i sty
lami, podszytej sarkazmem i ironią. 

Świat trakrowany groteskowo wydał się wielu pisarzom sposobną 
okctzjq do kontesrowania historii, bo groreskę cechuje absurdalność, 
gra sprzecznych elementów umykajqcych logiczne1 lnter preracji, prze
mieszanie bh1zenady i rozpaczy, tryvvialności i trag izmu, parodii i zwy
czajnej wulgarności, co poj<jl u nas najdokładniej \N iro ld Gombro
wicz. Paradoks polega m. in. na tym, iż takie potraktowanie Pani l-:li
storii miałoby być czymś w rodzaju zemscy na niej, dokonanej przez 
człowieka naszych czasów za to, co sam jej podpowiedział, do czego 
ją nakłaniał, niby stręczyciel do nierz4du, by pófo iej porzucić, wy
śmiać i wych !ostać„. 

I otóż wracamy do sztuki 1-lildesheimera, wyreżyserowanej w 1970 r. 

z sukcesem przez Konrada Swinarskiego w Di'i sse ldorfer Schauspie
lhaus. Jeśli komuś przyjdzie do głowy porraktować ją jako widowisko 
cyniczne i gorszące, niech poczyra Tacyta albo Historię sekret11q Proko
pa z Cezarei, który w V w. ukazał dzieje cesarstwa bizantyjskiego jako 
zbiór skandalicznych i budzących grozę anegdor, ich bohaterami srały 



się zohydzone przez autora nawer takie posracie, jak s łynny i dzielny 
wódz Belizariusz. 

Maria Stuarr została ulubion9 posraci9 pisarzy nie bez kozery. Jej życio
rys, barwny i tragiczny, zachęca do snucia opowieści, w których wystę
puje raz w charakrerze ofiary zemsty swej „rywalki", króJowej Anglii 
Elżbiety I, innym razem - i nie bez racji - jako chorobliwa intry
ganrka. Córka Jakuba V, wychowana na dworze francuskim, została 
żoną delfina (późniejszego Franciszka II) i przez krótki czas, do jego 
śmierci, nosiła tytuł królowej Francji , by następnie wrócić do Szkocji 
i objąć w J 561 r. tron szkockich królów. Na swoje nieszczęście w I 558 r. 
wystąpiła z roszczeni ami do tronu Anglii, na którym zas iadała Elżbi e 

ra I. 
Osten tacyjny katolicyzm Marii Srnart niezupełnie przystawał do jej 
postępków, np. została bez s krupułów żon9 J. H. Bothwella , który przy
czynił się do śmierci kolejnego męża królowej, H. S. Oarnleya. Szko
ci mieli w końcu dość swojej monarchini i zmusili j ą do abdykacji n a 
rzecz syna Jakuba I. Schroniła się przed gniewem swojego ludu 
w Anglii, gdzie Elżbieta I kazała j<J uwięzić. Nie spieszyła się jednak 
z pozbawieniem życia awanturniczej rywalki, trzy maj9c j<J przez 19 
lat w więzieniu, co było rzecz4 nieludzkq, ale poniekąd usprawiedli
wioną faktem, że Maria Stuart nawet w więziennymi murami spisko
wała i intrygowała przeciwko niej. Topór kata zako1\czył żywot tej 
wojuj9ce.i katoliczki, ku uciesze protestantów, którzy nie zapomnie li 
stosunkowo niedawne.i działalności królowej Marii I Tudor, zwanej 
Krwawą, .lubiła bowiem palić ich na stosac h, w obronie rzymskieg~ 
katolicyzmu ... 

I oto ogl9damy ją w sztuce Hildesheimera w śmierdzącej celi-szlach
tuzie, gdzie asystuje z uporem w przygotowaniach do swojej egzeku
cji, dokonywanych rutynowo i merodycznie przez zniecierpliwione
go kaprysami klientki Kara. Ogl9damy sceny, które - by zacyrować 
Karola Irzykows kiego - „za miast pod kategorię tragiczną podpadaj ą 

pod kategorię rzeźnicz9", w aurze szyderstwa i ironii otoczenia, jakby 
w myśl formuły Emila Ciorana, że „Prawdziwa, intensywna i nieule
czalna rozpacz uzewnętrznić się może tylko w wyrazie groteskowym ... " 

Zdegradowa na królowa czeka na uderzenie top ora, mistrz katowski 
zapewnia ją , że wszystko pójdzie gładko, a tymcz;,isem Stefan Zweig 
utrzymywa ł na podstawie sobie zn anych źródeł, iż głowa Marii Stuart 
została oddzielona od ciała dopiero po trzecim ciosie toporem ... Cała 

ta makabra aż kipi od jaskrawego cynizmu, brutalności i obrzydliwo
ści. Dworzanie rabują resztki mienia skazanej na jej oczach, bluzgając 
na nią nienawiścią i szyderstwem, szpikują ją nadmierną ilością trują
cych medykamentów n<J uspokojenie wieczne, starają się realizować 
bez żen<1dy erotyczne chuci, a nawet posuwają się do zakulisowego 
mordu wśród rozgwaru dowcipów i śmiechu, a także fanatyzmu religij
nego. Cóż nam to przypomina? Podobnie musiały wyglądać ostatnie 
chwile królowej Bony, umierające.i we Włoszech wśród złodziejskiej 
służby, która podobno ją truła ... 

A rzecz zaczyna się przecież dostojnie i tradycyjnie , tak samo kor'\czy: 
oznajmieniem Herolda, który głosem - jak chce autor - „szmirowa
tym" wygłasza namaszczone łacińskie zdania, jakby z podręcznika. 
W owych ramach rozgrywa się tragifarsa o umieraniu królowej, poru
szająco bezradnej, niby kukła, rozp<1czliwie walcz9cej o resztki god
ności, a jednocześnie do ostatniej chwili usiłującej prow<1dzić poli
tyczne i towarzyskie gierki, reżyserującej swój koniec na miarę do
stojnych historycznych annałów - i nurzającej się w żałosnej śmie
szności. 

Po premierze w Di."1sseldorfie krytyk Eo Plumien napisał o roli Marii 
Becker, kreującej Marię Stuart: „Z wirtuozerią gra wszystkie nastroje 
duszy: beznadziejność w niedoli, „niewinność" w uwięzieniu, euforie 
dziecinnej królowej i godnej uwielbienia świętej, wyrafinowanie in
trygancki , zaskoczenie, nieobecność ducha, chorobę umysłową, ko
mediantkę własnego losu i absolutystyczną fanatyczkę, która proro
kuje mitomańsko na scenie: «Wierni będą pielgrzymować do mojego 
grobu, będą prosić o moje wstawiennictwo u Wszechmocnego. Je
stem niewinna»." 

Królowa zapomina jedn<1k, że nie ma - zwłaszcza w hisrorii - ludzi 
absolutnie niewinnych, bowiem w oczach człowieka XX w. dzieje 
obciążone są z natury swojej win<1, niby grzechem pierwotnym. To 
czyściec lub zgoła piekło - zdaje się mówić W. Hildesheimer - na 
które jesteśmy skazani z góry, zaocznie i bezapelacyjnie. 

Czy tragigroteska może pomóc się z tym pogodzić, albo złu sprzeci
wić? N a ro już niech widz odpowie. 

JAN PIESZCZACHOWICZ 







DUCHY PRZESZŁOŚCI 

Osiem kroków wzdłuż i wszerz 

Jubileu sz w Krakowie - rzecz zwyczajna. W Teatrze im. J. Sło
wack i ego .i u bile us ze można by obchodzi ć ni eusta nni e. ] eszcze 
niedawno - w październiku 1993 r. - Teatr świętowa ł s tul ec ie 
swojego istnieni a, a w kwietniu 1994 r. stulecie odsłonięcia kur

tyn y Siemiradzkiego. W 1993 r. minęło 90 lat od prapremiery 
Wvz <wolenia S. Wyspiańskiego. W samy m tylko roku 1996 okrą
głych rocznic uzbierało się aż kilka: w marcu - 95 lecie prapre
miery Wesela, w czerwcu - 75-lecie debiutu Stanisława Ignacego 

Witkiewicza, w li stopadzie mini e 100 lat od pierwszej na zie
miach polskich projekcji filmowej i 95 lat od pierwszej, opraco
wanej przez \Vysp iańskiego, inscenizacji wszystkich części Dzia
dów A. Mickiew icza. Ju ż za dwa lata przypadnie setna rocznica 
debiutu Wyspiańskiego, a za trzy - dziewięćd ziesięciolecie nada
nia Teatrowi imi enia J. Słowackiego. 
Tyle s i ę w gmac hu przy p l. św. Ducha zdarzyło' Czy wypada 
zatem obchodz ić w tak szacownym za bytku za ledwie„. dwudzie
srolecie? Owszem - pod warunkiem. że wch odzi w grę zaniżenie 
wieku Jubilata, o co \V światku teatralnym nietrudno„. 

* ~-· 

MINIAl'URA. mała scena Teatru im. ]. Słowackiego, powstała 
dwad z i eśc ia lat temu . Jednak bud ynek. w którym j ą umieszczo
no, ma już 103 lata. Nowy 'Teatr Miejski miał zosta ć otwarty na 

wiosnę 1893 r. ~Iymczasem uroczyst<I inauguracja odbyła się kil
ka miesięcy późn i ej - 21 października. Prawi e gotowy Teatr musia ł 

bowiem poczekać na .. . własną eJek rrowni ę. Był to pierwszy 
w mieśc i e gmach oświetlany w tak nowoczesny sposób! Decyzję 
podjęto w ostatniej chwili. „Okazało się - pisał Karol Esrreicher 
se nior - że plany na wybudowanie g machu mającego pomieścić 



maszyny dynamoelektryczne jeszcze nic były odrob ione. Dzieła 
tego dopiero podj4ć się musiał Zawiejsk i, lubo do tego nie bvł 
zobowiąz<.1ny". 

Niewielka, secesyjna willa zwan<.1 „domem machin" zos tała umie
szczona na tyłach Teatru, od strony Plant. Jan Zawiejski, któremu 
zarzucano, że zaproj ektował Teatr ze zbyt ciasnym 1,apleczem, po
stanowił przy okazji naprawić bl4d: w budyneczku, oprócz pomie
szczeń na turbiny, zbudował także pracownię rnalarsko-dekora

torsk4. Umieścił j'! w narożnej wieżyczce, do której wchodziło się 
W<jskimi, stromymi schodami. Pomieszczenie było tak ciasne , że 
większe dekoracje trzeba było wykonywać „po kawałku". 

\V 1905 r„ kied y Teatr podl4czono do elektrowni miejskiej, po

jawiła s ię szansa na powiększenie malarni. „Ta bowiem, która 
jest dotychczas - skarżył się Ludwi k Solski, 6wc;,csny dyrektor 
Teatru - dla b<.1rbarzyńs kiej szczupłości miej sca nic wystarczy 
naw et w przybliżeniu, a jest w dodatku pohiczom1 ze stolarni4. 

Skutek tego pol4czenia odbija s ię najfatalniej na potoczystości 
repertuaru, gdyż jeśli pracuj4 malarze, musz;i stolarze pauzować''. 
Bezużytecznych już turbin pozbył s ię Solski dopiero w 191 O r. 
Mimo zaleceń odpowiednich wład z nie udało się przy tej okazji 
przeznaczyć „domu machin" na przechowalnię meb li i rekwizy
tów. Do tego potrzebna b y l<J budow<J osobnych magazynów 
i nowej e lektrowni . Kiedy miasto przezn<Jczyło wreszcie na ten 
cel odpowiedni4 kwotę, wybuch pierwszej wojny św iatowej prze
szkod z ił w re<Jlizacji planów. 

\'!\1 1918 r. Zawiejski opracował niezrealizowany projekt zburze
nia „do mu machin" i rozbudowania Teatru w s tronę Plant. 

W czasie okupacji na podobny pomysł - tyle, że "" barbarzyń
skim wydaniu - 1.vpadli Niemcy Chcieli nadać Teatrowi kszrn łt 

szpetnego bunkra o powiększon ej kosz tem „domu machin" ku

baturze . Willa pozos tała jednak na swo im miejscu, nie zmienia
j4c swojej funkcji także po wojnie. 

Przez lata zarówno sposób inscenizacji jak i kanon przedwojen-

nego akrnrstwa świ etn ie pasowały do wielkiej sceny Teatru im. 
J. Słowackiego. Z czasem Jednak Tearrowi zaczął doskwierać brak 
malej sce ny, na której można by prezentować także spektakle 
kameralne, wymagaj4ce bliskiego kontaktu z widzem. Probl em 
próbował rozwiązać już dyrektor Bronisław Dąbrowski. W 1957 r. 

wynaj4ł od Związku Zawodowego Kolejarzy licząc<! 220 mi ejsc 
salę przy ul. św. Filipa 6. Gdy w 1969 r. kolejarze wypowiedzieli 
umowę, wynajęto na krótko dawną s iedzibę kabaretu „S ied em 
Kotów" w Klubie Garnizonowym przy ówczesnej ul. Bitwy pod 
Lenino, dzisiejszej Zyblikiewicza. 

Pomys ł Dąbrowskiego, by dawny „dom machin " przekształcić 

w małą sce nę, zrealizowała dopiero dyrekrorska para: Krys tyna 

Skusza nka i Jerzy Krasowsk i. Prace adaptacyjne trwały trzy lata. 

Przebud owano secesyjn4 willę, niezbyt się zresztą licz4c z jej 
zabytkowym charakterem. W 1975 r„ pod patronatem „ Dzien
nika P olsk iego", Rad y Miasta i dyrekcji Teatru, ogłoszono kon
kurs na nazwę nowe j sce nki. Wpłynęło ponad 700 propozycji, 
m.in.: POD KOMINEivl, SATELITA, OBOK , OSTERWY, 
SKUSZANKI, JAROSZEWSKIEJ, NIEBIESKA GĘŚ, WIE
WIÓRKA. Aktorzy proponowali po prostu: STARA MALAR

NIA lub MAGAZYN. Nazwę powtarzaj4c4 się w plebiscycie naj
częściej - MINIATURA - wybrało jury złożone z red . Krys tyny 
Zbijews kiej, przedstawiciela Wydziału Kultury Urzt;du Miasta 
Wiktora Herziga, Krasows kich i rady artystycznej Teatru. Nowq 
scenę o twarto 27 marca 1976 r. prze dstawieniem opartym na 
dwóch nowelach T Manna Fiormza oraz !Ir/ario i czarodziej w reż. 
i adapt.K. Skuszanki. 

MINIATURA nigd y nie zawiodła. Nawet wtedy, gdy na dużej 
scenie Teatru nie działo się najlepiej. Stala się poletkiem do
świadcza lnym i miej sce m debiutu całego pokolenia reżyserów 
kończ4cych krakow skq PWST, m.in.: iVlarcela Kochańczyka, 
Wojciecha Szulczyńskiego, Jacka Bunscha. 'vV 1976 r. debiutował 

tu Rzeźnią S. Mroż ka Krystia n Lupa, w 1982 r. Hiobem w tłuma 

czeni u Czesława Miłosza - Krzysztof Babicki. 



W ciągu 20 lat wystawiono w MINIATU RZE 68 premier. Wśród 

nich Cudzoziemkę l\!I. Kuncewiczowej w reż. Anny Lutosławskiej, 
Dziewiętdziesiqty trzeci S. Przy byszewskiej w reż„ Krasowskiego, 
utwory B. Schaeffera: Kwartet dla czterech ahor6w1 w reż. Mikołaja 
Grabowskiego i Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliw:ego aktora 
instrumentalnego w wykonaniu Jana Peszka, Onych vVitkacego i Psie 
serce M. Bułhakowa w reż. Rudolfa Zioły. Wvsockiego W. Zawi
stowskiego w reż. Tadeusza Nyczka. 

Przy okazji wielkiego „remontu stulecia", jakiemu został pod
dany niedawno Teatr, odnowiono i przebudowano także małą 
scenę. Przywrócił ją do 'l.yc ia (jak zreszt4 cały Teatr im. J. Sło

wackiego) dyrekror Jerzy Goliński. Z pieniędzy uzyskanych przez 

za łożoną przez niego fundację „ Braccwo sympatyków wielkiego 
budynku przy placu św. Ducha" i dzięki pomocy amery kańskie.i 
Polonii otwarro na piętrze MINIATURY także now4 salę prób 
nazwaną imieniem dziennikarki „Głosu Ameryki", p. Róży No
wotarskiej z Chicago, której zaangażowanie pozwoliło zrealizo
wać ten cel. 

Pierwszym przedscawieniem po zakończeniu remontu była w 1991 r. 
Dzika kaczka H. Ibsena w reż. Julii Wernio. Dzi ś znów w MINIA
TURZE można oglądać ciekawe przedstawienia: Antygonę w Nowym 
Jorku]. Głowackiego w reż. Tomasza Zygadły, Żabusię G. Zapol
skiej w reż. Golińskiego, Śniadrmie tt Tiffany 'ego T Capote w reż. 
Pawła Miśkiewicza, czy wreszcie najnowsze premiery: Trzy wysokie 
kobiety E. Albee'ego w reż. Bogdana 1-Jussakowskiego i Mat)' Stuart 
W Hildesheimera w reż. Waldemara Zawodzińskiego. 

Diana POSK UTA-WŁODEK 

Duża scena 

Anonim Wenecki z XVI w. 

AMORI 

A. Czechow 

WIŚNIOWY SAD 

B. Friel 

TAŃCE W BALLYBEG 

R. Harwood 

ZA I PRZECIW 

Ks. J. Kitowicz 

OPIS OBYCZAJÓW cz. II 

A. Ostrowski 

NASZ CZŁOWIEK 

Najbliższe premiery: 

W Szekspir 

Wieczór Trzech Króli 

A. Słonimski 

Rodzina 

Miniatura 

E. Albee 

TRZY WYSOKIE KOBIETY 

T Capote 

ŚNIADANIE U TIFFANY' EGO 

F. Dostojewski 

BO BOK 

J. Głowacki 
ANTYGONA WNOvVYMJORKU 

H. Ibsen 

HEDDA GABLER 

B. Schulz 

SANATORIUM POD KLEPSYDRĄ 

W Szymborska 

KONIEC I POCZĄTEK 

G. Zapolska 

ŻABUSIA 

Najbliższa premiera: 
D. Williamson 

Przyjaźń i pieniądze 



Dyrektor 

Bogdan HUSSAKOWSKI 

Zastępco dyrektora 

Wiktor HERZIG 

Kierownik literacki 

Tadeusz NYCZEK 

Koordynacjo procy artystycznej 

Kinga GŁOWACKA 

Sekretarz literacki 

Anna STAFIE] 

p.o. Kierownika Impresariatu 

Elżbieta BIELIK 

Kierownik archiwum 

Diana POSKUTA-WŁODEK 

Asystent scenografa 

Elżbieta WÓJTOWICZ-GULAROWSKA 

Dział muzyczny: 

Bolesław RAWSKI 

JózefRYCHLIK 

KrzyszcofSZWAJ GIER 

Kierownik techniczny dis produkcji 
Ryszard Hodur 

Kierownik techniczny dis eksploatacji 
Ryszard Starobrański 

Realizacjo fwitJ!ło 
Maciej Orłowski 

Realizacjo dźwięku 
Piotr Augustyniak, Wojciech Pacuła 

Brygadier sceny 
Bogusław Wójcik 

Rekwizytor 
Ryszard Bystrzycki 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej 
Maria Szczypczyk 

krawieckiej męskiej 
Leszek Wyżga 

malarsko modelatorskiej 
Maria Hodur 

stolarskiej 
Stanisław Nieć 

fi usarskiej 
Adam Rojek 

perukarskiej 
Bożena Rybak 

tapicerskiej 
Michał Rzepka 
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Druk: Agencja Graf 
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