


Marius von Mayenburg ma 28 lat. Marzył, by zostać 
aktorem. Zdawał nawet do szkoły aktorskiej, ale po kilku egzami
nach uświadomił sobie, że bardziej interesuje go reżyseria. Zapisał 
się na Uniwersytet w Monachium, na kierunek „Staroniemiecki ję
zyk i literatura". Chciał, aby jego ojczysty język stał się dla niego 
językiem obcym i niezrozumiałym, językiem za pomocą którego 
nie można się porozumieć. Kiedy przeprowadził się do Berlina nie 
przerwał rozpoczętych studiów, ale równocześnie rozpoczął zaję
cia w Akademii Sztuk, które miały go nauczyć „pisania dla teatru". 
Jako dramaturg był współtwórcą sławy obleganej przez młodzież 
sceny Die Baracke przy Deutsches Theater w Berlinie. Kiedy 
w 1999 r. kierownik i główny reżyser tej sceny- Thomas Ostermeier 
- został powołany na dyrektora Schaubiihne, również dla autora 
Ognia w głowie rozpoczął się nowy etap. Mayenburg objął stano
wisko dramaturga w berlińskim teatrze przy Lehniner Platz. Jest 
autorem fars: Fraulein Danzer (Panna Danzer) i Monsterdamme

rung (Zmierzch potwora) i dramatów: Haarmann, Feuergesicht 
(Ogień w głowie) i Psychopathen (Psychopaci), a także tłumaczem 
- m.in. przełożył sztukę Sarah Kane Crave (Łaknąć). Obecnie pra
cuje nad nowym utworem, którego roboczy tytuł brzmi Gestank 
(Smród) , a premiera planowana jest w Schaubiihne już w maju tego 
roku. Za sztukę Ogień w głowie Marius von Mayenburg otrzymał 
w 1997 r. nagrodę Kleista dla młodych dramatopisarzy, a w 1998 
nagrodę Frankfurckiej Fundacji Autorów. 



PRZEZ SKÓRĘ 

Cool Britannia 

„Wszystko, co działa jest okrucieństwem. ( ... ) 
Stąd to wołanie o okrucieństwo i zgrozę, ałe w znaczeniu 
szerokim, którego rozmiar pozwoliłby na wysondowanie 

całej naszej witalności, postawiłby nas twarzą w twarz 
ze wszystkimi naszymi możliwościami." 

Antonin Artaud 

W latach 90-tych w Wielkiej Brytanii doszło do głosu nowe pokolenie 
dramatopisarzy. Wśród nich byli Patrick Marber, David Harrower, Martin 
McDonagh, Conor McPherson, oraz najważniejsi Sarah Kane i Mark Ra
venhill. Ich sztuki zaczęto określać mianem „nowego brutalizmu", „reali
zmu brutalnego", albo nieco ironicznie „Cool Britannia" („Brytania na 
luzie"). Tradycja, na którą się powoływali, była związana z twórczością 
Edwarda Bonda, zwłaszcza jego Ocalonych. Podobnie jak Bond, jego spad
kobiercy zaczęli prezentować na scenie postaci znajdujące się poza nawia
sem społecznym, walczące o swoje miejsce, o możliwość wypowiedzi. 

W ten nurt ,,realizmu brutalnego" wpisuje się również sztuka mlodego 
niemieckiego dramatopisarza Mariusa von Mayenburga Ogień w głowie 
(Feuregesicht). To nie przypadek, że nurt ten znalazł naśladowców w Niem
czech. Tutaj najszybciej tłumaczy się i wystawia angielskie nowości z Royal 
Court Theatre. Dodatkowo Mark Ravenhill to ulubiony dramatopisarz 
autora Ognia w głowie, a o pracy nad przetłumaczonym przez siebie dra
matem Sarah Kane Crave (Łaknąć), wystawionym w Schaubiihne, May
enburg wspomina: 

,,Byliśmy przyzwyczajeni, że podczas pracy mogliśmy 
o wszystko pytać Sarah Kane, a ona chętnie na to przysta
wała. Ale w lutym ubiegłego roku Sarah odebrała sobie 
życie i wszystko się skończyło. A w sztuce jest tak wiele 
alu?ji do samobójstwa, wiele autobiograficznych odnie
sień, tak wiele zwątpienia - tłumaczenie dramatu stało się 
bardzo trudne.(. .. ) „ Crave" jest sztuką opowiadającą 
o wspomnieniu miłości, utraty i niemożności porozumie
nia się. Dlatego pasuje bardzo dobrze do programu jaki 
założyliśmy sobie w Schaubiihne. " 

Warto przy tym zwrócić uwagę na wiele podobieństw tkwiących w dra
matach tego nurtu zestawiając ze sobą chociażby Cleansed (Oczyszczeni) 
Sarah Kane, Shopping & Fucking (Kupowanie i pieprzenie) Marka Ra
venhiłla oraz Feuregesich (Ogień w głowie) Mariusa von Mayenburga. 
To trzy najbardziej reprezentatywne dramaty końca naszego wieku. Opo
wiadają historię pokolenia, które właśnie wchodzi w życie. Pokolenia 
wyalienowanego ze społeczeństwa. 

Shopping & Fucking to historia trójkąta. Dwóch mężczyzn i kobieta 
żyją pod jednym dachem dzieląc ze sobą wszystko, łącznie z łóżkiem. Ich 

życie to wielka transakcja handlowa, ponieważ główny bohater Mark ku
pił Lulu i Robbiego w supermarkecie. Może więc zrobić z nimi to, na co 
akurat ma ochotę. Akcja Oczyszczonych rozgrywa się na terenie odosob
nionego campusu uniwersyteckiego. Tu przybywa główna bohaterka Gra
ce w poszukiwaniu swojego brata, który przedawkował narkotyki. Miłość 
do niego doprowadza ją do zmiany płci, przemiany w brata. I wreszcie 
Ogień w głowie przedstawia historię przeciętnej rodziny, której członko
wie im dłużej ze sobą żyją, tym bardziej się nienawidzą. Aż w końcu dzie
ci zabijają rodziców. Tak najprościej dałoby się streścić te dramaty. Ale 
czy rzeczywiście opowiadają one tylko te proste historie? 

Apokalipsa spełniona 
Autorzy sztuk należących do nurtu ,,realizmu brutalnego" na nowo 

przeczytali Biblię. Niejednokrotnie można odnaleźć w ich tekstach prze
wrotnie odczytane fragmenty Apokalipsy, Księgi Rodzaju czy Ewangelii. 
Przemycają w swoich dramatach symbole piekła, czyśćca czy upadku da
jąc reżyserom klucz do interpretacji. Bohaterowie tych sztuk nawet nie 
próbują znaleźć Boga, dla nich po prostu go nie ma. Nawet jeśli istnieje, 
zmienił swoje oblicze. „Młodzi gniewni" ze sztuk Ravenhilla, Kane czy 
Mayenburga łamią wszystkie możliwe przykazania, by przez to mocniej 
doświadczyć siebie i innych. 

Shopping & Fucking Ravenhilla przedstawia historię ojca, który po
wołuje swojego syna do działania, do zbawiania świata: „Nadszedł czas. 
Twój czas i miejsce, byś wszedł w życie." I choć jest to tylko prezentacja 
scenariusza filmowego, tym bardziej uświadamia widzom, że Boga coraz 
częściej kojarzy się z obrazkami z celuloidowej kliszy. W końcu syn usły
szał od ojca: „Mój ojciec powiedział do mnie, i teraz ja wam mówię. Pew
nego dnia ojciec powiedział do mnie: Synu, jakie są pierwsze słowa w Bi
blii?" - „Na początku„." Okazuje się jednak, że nie dla tego ojca, dla niego 
pierwszymi słowami stały się: „Najpierw pieniądz." Co może zdarzyć się 
w społeczeństwie, w którym wszystko determinuje pieniądz? Ludziom nie 
zależy już na żadnych związkach, raczej płacąc za wszystko, chcą się z nich 
za wszelką cenę wyzwolić. 

„Na przykładzie małego rodzinnego grona łatwo opowia
dać historie, które mnie interesują: jak można funkcjono
wać „osobno", jak można stać się niezależnym„, pojedyn
czym", chociaż z natury jest się istotą społeczną" 

- to dość osobiste wyznanie Mayenburga może stać swoistym kluczem do 
jego twórczości. Zniszczyć rodzinne więzy, chce również Kurt - bohater 
Ognia w głowie. Świat łudzi dorosłych jawi się mu jako zbiorowisko ubez
własnowolnionych marionetek. Rodzice są dla niego żyjącymi trupami. 
„Wy sami znikacie. Rozcieńczacie się, aż całkiem znikniecie". Po zamor
dowaniu rodziców Kurt powie spokojnie: „Już wcześniej byli martwi. Te
raz będą leżeć i wsiąkać w materace. Mała różnica." 

Kim jest Kurt? Kurt znający zarówno swój początek jak i koniec. Przy
pomina sobie swoje narodziny, ale także dobrze wie, że jedynym rozwią-



zaniem będą dla niego kolejne podpalenia i w końcu samospalenie. Oczysz
czenie nie tylko własnego ciała i umysłu, ale również otaczającego świata. 
Gdyby mógł podpaliłby cały świat, spełniłby apokaliptyczne przepowied
nie: „r będzie sąd przez ogień, nad światem i wszystkimi rzeczami, które 
w nim są. Ogień ma rozum i rządzi wszystkimi rzeczami. Ogień przyjdzie 
i obejmie wszystko i będzie sądzi!." Kurt nie rozmawia ani z rodzicami, 
ani ze swoją siostrą Olgą, Kurt tylko przepowiada zmierzch, upadek i sąd 
nad naszym królestwem. 

W dramacie Sarah Kane sam tytuł wskazuje na biblijne konotacje. 
Cleansed można przetłumaczyć nie tylko jako Oczyszczeni, ale również 
Zbawieni. Postaci w tej sztuce znajdują się w swego rodzaju czyśćcu, 
w miejscu odosobnionym, w którym torturowani są zarówno psychicznie 
jak i fizycznie po to, aby zbliżyć się do własnego ideału. Tytuł sztuki Oczysz
czeni mógłby posłużyć dla określenia większości sztuk z nurtu ,,realizmu 
brutalnego". Ukazane w nich zdarzenia przekraczając wszelkie tabu (mi
łość kazirodcza, homoseksualizm, skatologia czy zabójstwo rodziców) mają 
moc oczyszczającą. 

Zbawienie i ciało 
Sarah Kane, Mark Ravenhill i Marius von Mayenburg podobnie jak 

kiedyś Bond zaczęli posługiwać się obrazami pełnymi okrucieństwa po 
to, aby wstrząsnąć widzami, sprawić by spojrzeli świeżym wzrokiem na 
otaczający ich świat. Fabula w tych sztukach jest za każdym razem pretek
stem, by widz mógł zobaczyć „piekło codzienności". „Trzeba zejść w wy
obraini do samego piekła - powtarzała Sarah Kane - po to, by uniknąć 
tego, że w rzeczywistości tam się skończy." Brutalność jest środkiem. Szok, 
którego doznaje widz podczas przedstawienia, dałoby się prawdopodob
nie porównać ze wstrząsem, jakiego doświadczali widzowie antycznej tra
gedii. Kolejne obrazy w dramatach Kane, Ravenhilla i Mayenburga moż
na sobie przedstawić jako gorączkowe wizje, gry wyobraini, które widzowi 
pozwala się zobaczyć. 

„Ogień w głowie" stał się dla mnie ostatnią stacją mojego 
zajmowania się dramatem rodzinnym, potraktowałem więc 
te figury bardza poważnie. Dlatego było to dla mnie bar
dzo ważne, aby nie wyobrażać sobie rodziców jako złych 
ludzi" - wyznaje autor. 

Ostatnia scena w dramacie Mayenburga, czyli zabójstwo rodziców 
często pokazywana jest w teatrze w absolutnej ciszy, rodzice po prostu 
godzą się na śmierć. To ich dzieci, więc tak jak oni powołali je na świat, 
tak teraz muszą pozwolić im się zabić. To nie musi być za każdym razem 
realny świat, raczej coś na pograniczu naszych myśli, pragnień i wyobra
żeń. Jeśli nawet w rzeczywistości zdarzają się morderstwa rodziców, okrutne 
gwałty czy znęcanie się nad przypadkową ofiarą, to chyba bardziej auto
rom tych sztuk chodzi o to, aby pokazać potencjalną zbrodnię tkwiącą 
w każdym z nas. I ~edy zobaczymy na scenie okaleczone, zakrwawione 
ciało kobiety z doszytym penisem (Oczyszczeni), albo mężczyznę, który 

swoje zbawienie widzi w ostatnim stosunku z tępym narzędziem rozpru
wającym mu wnętrzności (Shopping & Fucking) czy oblewającego się 
i podpalającego bohatera Ognia w głowie, będziemy nie tylko poruszeni 
grozą obrazów, ale również oczyszczeni z podświadomych pragnień. Przy
najmniej taką nadzieję zdają się mieć twórcy współczesnego dramatu. 

Czas w tych dramatach nie płynie Linearnie. Stoi w miejscu i tylko 
wykracza w przyszłość, lub cofa się w przeszłość pokazując, co by mogło 
się zdarzyć, co by było gdyby. Nie oznacza to wcale, że te sztuki należy 
grać mniej realistycznie. Przeciwnie. Największe uznanie zyskały te reali
zacje, które trzymały się jak najbliżej realizmu, codziennych zachowań. 
Po premierze Oczyszczanych jedna z recenzentek pisała: „Na szacunek 
zasługuje skupiona, bardzo żarliwa, ale w najmniejszym stopniu nie prze
szarżowana gra aktorów, którzy obnażają w najszlachetniejszy sposób nie 
tylko ciała." Komentarz Mayenburga może być uzupełnieniem tego spo
strzeżenia: 

„ W teatrze podczas jednego wieczaru można rzeczywiście 
dokładnie poznać człowieka, przede wszystkim jego psychi
kę. I nawet bez tej całej „maszyny ilulji", jaką buduje teatr, 
widz pozwala się dobrowolnie zaczarować i oszukać." 

Tylko przez skórę 
Tematem pojawiającym się we wszystkich wymienionych sztukach 

jest rozpad. Rozpad wartości , więzów społecznych, rodziny, jednostki. 
Pogrążamy się w coraz większym chaosie - powtarzają dramatopisarze -
nie rozpoznajemy już tego co dobre i zie, naszych bliskich, znajomych, 
siebie samych. Dlaczego w Ogniu w głowie rozpada się rodzina? Zarzewie 
zła nie tkwi w dzieciach, ale w rodzicach. To Matka i Ojciec nie umieją ze 
sobą rozmawiać. Ojciec godzinami czyta gazety, Matka domaga się spra
wozdań z tego jak minął dzień. Obydwoje próbują zachować pozory nor
malności , ale nienawidzą się i przeczuwają, że dzieci mogą czuć wobec 
nich to samo. Stół to ostatni symbol wspólnoty, a codzienny rytuał zasia
dania do posiłków utrzymuje pozory ładu . Ładu, który na oczach widzów 
zanika. Chaos wysysamy już z mlekiem matki. Jeśli chcemy jeszcze coś 
naprawdę przeżyć potrzebne są więc coraz silniejsze wrażenia. Stąd okru
cieństwo i wiara, że ono może uleczyć nasze niepewne zmysły. „W stanie 
powszechnego skarlenia, w jakim jesteśmy - powtarzał już Artaud - me
tafizyka wejdzie w umysły tylko przez skórę." 

RENATA DEREJCZYK 
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DUCHY PRZESZŁOŚCI 

POSEŁ W TEATRZE 

Bolesław Pochmarski należał przed wojną do 

najbardziej znanych i wpływowych osób 

w Krakowie. Uwagę zwracał już sam jego 

wygląd: „Wysoka sylweta, orli profil, zadu

mane oczy" - tak zapamiętał go Zygmunt 

Leśnodorski. „Przystojny, wysoki, smukły, 

żywy jak arabski koń - stylizował się na po-

etę. Do tego celu służyła mu przede wszystkim 

fryzura i wielki czarny krawat. Wykładał pięknie 

i chciał nas pociągnąć za sobą w najwyższe rejony literatury" -

pisał o swoim nauczycielu z czasów lwowskich generał Jerzy Kirch

mayer, oficer AK, historyk wojskowości. „Był to człowiek niezwy

kle czynny i uczynny - uważał Witold Zechenter, którego literac

kim początkom Pochmarski sekundował - Trudno było go nie lubić 

za jego życzliwość, za tę pasję, z jaką oddawał się każdej pracy. 

Chociaż nie najmłodszy już, był nieraz młodszy od nas, dwudzie

stolatków. I takim go właśnie pamiętam - z tymi zadumanymi oczy

ma, jasnym spojrzeniem, zawsze pędzącego dokądś, zawsze spie

szącego - od jednej pracy do następnej". 

Aktywność Pochmarskiego rzeczywiście mogła zdumiewać. Był 

człowiekiem - instytucją: profesorem gimnazjalnym i wychowaw

cą młodzieży, żołnierzem, dziennikarzem, politykiem, kronikarzem 

Legionów, literatem. Urodził się w 1883 r. w Parchaczu na kresach 

wschodnich, w rodzinie Jana Pochmarskiego - zarządcy majątków 

ziemskich, byłego powstańca styczniowego. Po ukończeniu polo

nistyki i filologii klasycznej na uniwersytecie lwowskim został na

uczycielem gimnazjalnym we Lwowie i Dębicy. Już w 1908 r. był 

bardzo aktywnym członkiem Związku Strzeleckiego. W 1913 r. 

pełnił nawet funkcję wykładowcy Tajnej Szkoły Państwowej i na

czelnika „Sokoła" w Samborze. W paidzierniku 1914 r. wstąpił do 

Legionów, o których wydał potem kilka książek. Po pierwszej woj

nie znalazł się w Krakowie, gdzie pozostał aż do roku 1939. Był 

recenzentem teatralnym i przez jakiś czas kierownikiem działu li

terackiego w „Nowej Reformie", pracował też w Gimnazjum św. 

Jacka jako nauczyciel języka polskiego i łaciny. Kilkakrotnie prze

rywał pracę pedagogiczną - najpierw, by wziąć udział w wojnie 

polsko-bolszewickiej (doszedł do stopnia kapitana), potem, by 

wyjechać na zagraniczne stypendium naukowe, wreszcie - by po

święcić się polityce. Trzykrotnie był posłem z listy BBWR - zasia

dał w sejmie od roku 1928 do wybuchu wojny. Działał we wła

dzach regionalnych Związku Legionis tów Polskich, był 

założycielem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. 

W 1932 r. został wybrany do zarządu krakowskiego oddziału Związ

ku Literatów Polskich, gdzie zasiadał m.in. obok Karola Huberta 

Rostworowskiego, Tadeusza Kudlińskiego, Stanisława Pigonia. 

Wiele zrobił dla upowszechniania kultury - działał w Robotniczym 

Instytucie Oświaty, współtworzył też Klub Społeczny w Krakowie, 

gdzie wygłaszano odczyty i organizowano publiczne spotkania z wy

bitnymi artystami i intelektualistami krakowskimi . 

W 1932 roku ówczesny prezydent Krakowa, pułkownik Włady

sław Belina-Prażmowski powierzył dyrekcję Teatru im. J. Słowac

kiego Juliuszowi Osterwie. Nie wszyscy byli zdania, że charyzma

tyczny aktor, reżyser, twórca teatru „Reduta" obejmuje stanowisko 

wyłącznie z przyczyn artystycznych. Niechętna obozowi rządzące

mu część prasy dopatrywała się wyrainego podtekstu polityczne

go. Najostrzej protestował krakowski „Naprzód", nazywając Oster

wę „zdecydowanie partyjnym kandydatem znienawidzonej sanacji", 

informując o „zakulisowej intrydze, chyłkiem przeprowadzonej ce

lem dania kilku posad swoim w zarządzie krakowskiego teatru", 

wreszcie stwierdzając , że „Osterwa zgodził się na pełnienie roli 

parawana dla rządów sanacyjnych w teatrze krakowskim" . Nie da 

się ukryć, że oliwy do ognia dolał fakt powołania na stanowisko 

kierownika literackiego posła Pochmarskiego. Byli tacy, którzy nie 

wierzyli, że powodem, dla którego Pochmarski znalazł się w te

atrze, są jego kompetencje, a nie polityka. 

Tymczasem jedno nie przeszkadzało drugiemu. Pochmarski na

leżał do najbardziej zaufanych współpracowników Osterwy, który 



- obok aktorów Tadeusza Białkowskiego i Ludwika Ruszkowskie

go oraz reżysera Józefa Karbowskiego - zaliczał go do grona swo

ich „najbliższych" i którego nazywał „szlachetnym swoim przyja

cielem". Pochmarski był „prawą ręką" dyrektora. Dbał o kontakty 

z dziennikarzami, stając się kimś w rodzaju rzecznika prasowego, 

zaangażował się w organizację Teatru Szkolnego, wygłaszał pre

lekcje i pogadanki związane z kolejnymi premierami. Redagował -

na wysokim poziomie - programy, wzorowane na wcześniejszych 

,,Listach z Teatru" Tadeusza Świątka. Publikowali w nich swoje 

artykuły - obok samego Pochmarskiego - ro.in. Roman Dyboski, 

Wiesław Gorecki, Józef Flach, Zygmunt Leśnodorski. Wydał też 

okolicznościowe broszury z okazji 25-lecia śmierci Stanisława 

Wyspiańskiego i 40-lecia istnienia Teatru im. J. Słowackiego. Jed

nak zdecydowanie największą zasługą Pochmarskiego była jego 

ogromna przychylność dla młodych twórców i szeroko rozumiane

go eksperymentu artystycznego. 

Nie da się ukryć, że teatr krakowski wpadał w tym czasie w si

dła akademizmu. Osterwa instynktownie to rozumiał i próbował 

przeciwdziałać temu zjawisku. Okazywał nawet pewną życzliwość 

dla rodzącej się właśnie inicjatywy „Cricotu". Pochmarski posu

wał się dalej: poważnie i realnie myślał o otwarciu Teatru im. J. Sło

wackiego dla awangardyzującej literatury dramatycznej. Utrzymy

wał przyjazne stosunki z młodymi krakowskimi literatami, 

działającymi w grupach poetyckich „Helion" i ,,Litart", umożli

wiał im publikacje w „Nowej Reformie", pomagał w druku wyda

wanej przez młodych „Gazety Literackiej". Przychylnością i do

brymi radami wspierał twórczość wielu początkujących pisarzy -

m.in. Adama Bunscha, Wiesława Goreckiego, Zygmunta Leśno

dorskiego, Witolda Zechentera. To on był pomysłodawcą i głów

nym orędownikiem niezrealizowanego planu utworzenia przy Te

atrze im. J. Słowackiego sceny eksperymentalnej , której powstanie 

już we wrześniu 1932 r. zapowiadał publicznie podczas wystąpie

nia w sali Kolegium Wykładów Naukowych przy Rynku Głów

nym. Wspierał działalność reaktywowanego w 1930 r. Akademic

kiego Koła Artystycznego Dramatu Klasycznego, udostępniając 

studentom-amatorom scenę przy placu św. Ducha i wygłaszając dla 

nich odczyty. Dzięki jego inicjatywie w repertuarze Teatru im. J. Sło

wackiego pojawiła się debiutancka sztuka Bunscha Koń parowy -

niezbyt udane, ale za to jedyne awangardowe przedsięwzięcie za 

dyrekcji Osterwy. Z kolei Jalu Kurek wspominał, jak Pochmarski 

w 1933 r. zakwalifikował do wystawienia jego sztukę Sprawiedli

wość niedowidzi. Kierownik literacki potrafił pozyskać przychyl

ność sceptycznego dyrektora: „Do sztuki tej osobiście się nie palę 

- pisał Osterwa do Kurka - widzę w niej jednak duże możliwości 

inscenizacyjne i wiele poezji. Zalecają gorąco poseł Pochmarski". 

Realizacji przedstawienia sprzeciwił się członek miejskiej Komisji 

Teatralnej , były minister oświaty, Kazimierz Kumaniecki, dopatru

jąc się w sztuce antyrządowych aluzji. Wbrew zarzutom Pochmar

ski nie kierował się w swojej pracy teatralnej względami politycz

nymi - jego otwartości dowodzi przeprowadzona w 1933 r. wspólnie 

z Kudlińskim i Osterwą - w efekcie nieudana - akcja na rzecz wy

stawienia debiutanckiej przeróbki Kordiana i chama Leona Krucz

kowskiego. Nie bał się też konkurencji, chętnie wspomagał teatr 

alternatywny. Gdyby nie Pochmarski, powstały w 1934 r. literacki 

teatrzyk „Mikroscena" prawdopodobnie nigdy nie znalazłby bez

płatnej siedziby. Jego współtwórca, Tadeusz Kudliński, wspominał 

z wdzięcznością: ,,Zacny Bolcio Pochamrski urządził nas, wpro

wadzając naszą imprezę do Klubu Społecznego". 

Kierownikiem literackim Teatru był tylko przez trzy lata - tyle, 

ile trwała dyrekcja Osterwy. Ale i potem teatr był mu bliski. Oster

wa zaliczył go nawet do grona ,,redutowców młodszych". W lipcu 

1939 r. Pochmarski ożenił się z aktorką Teatru im. J. Słowackiego, 

Stefanią Skasówną. Szczęście nie trwało długo. Po wybuchu woj

ny przedostał się do Lwowa, a następnie do Brzeżan, gdzie praco

wał w miejscowym szpitalu. Od 1941 r. przebywał w Warszawie. 

Działał w konspiracji, brał udział w Powstaniu. Po jego upadku 

przeszedł przez piekło obozów w Ostrowie, Bergen, Grossbom. Po 

przebiegającej w straszliwych warunkach ewakuacji tego ostatnie

go znalazł się w obozie jenieckim w Sandbostel koło Hanoweru. 

Tam zmarł w wieku 62 lat z głodu i wyczerpania - na cztery dni 



przed wkroczeniem wojsk alianckich. Pochowano go na miejsco

wym cmentarzu. 

Po wojnie został prawie zupełnie zapomniany. Pozostały po nim 

zaledwie pojedyncze, choć zawsze pełne szczerej wdzięczności 

wzmianki kilku jego przyjaciół i gimnazjalnych uczniów. Niewiele 

jest tych wspomnień. Do peerelowskiego modelu zupełnie prze

cież nie pasowała pamięć o Bolesławie Pochmarskim - przedwo

jennym kierowniku literackim Teatru im. J. Słowackiego, legioni

ście, żołnierzu wojny polsko-bolszewickiej, „sanacyjnym" 

parlamentarzyście, AK-owcu, kawalerze Krzyża Niepodległości 

i Orderu Polonia Restituta. A przecież - jak pisał Zechenter - „„.na

leży się temu ciekawemu i pięknemu człowiekowi oddzielne wspo

mnienie". 

DIANA POSKUTA-WŁODEK 

Cytaty pochodzą z: J. Kirchmayer, Pamiętniki, Warszawa 1975; T. Kudlińaski, 
Młodości mej stolica, Kraków 1984; J. Kurek, Mój Kraków, Kraków 1970; Z. Le
śnodorski, Wśród ludzi mojego miasta, Kraków 1963; W. Zechenter Upływa szybko 
życie„„ Kraków 1975; „Naprzód" 1932 nr 77, 86, 89. 
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Teittlm. JuliuszaSłowookiego 
Pl. §w Ducha 1, 31-023 Kraków 
Informacja i rezerwacja biletów 

Dział Promocji Teatru: tel./fax (12) 422 40 22, 422 45 75 w. 25 
www.slowackl.krakow.pl; e-mail: teau@slowacki.krakow.pl 

Kasa biletowa czynna od wtorku do soboty 
w godz. 11-14 i 15-19, tel. (12) 423 17 OO, 422 45 75 w. 26 

W niedzielę 2 godziny przed spektaklem 
Przedsprzedaż rozpoczyna się pięć dni przed spektaklem 

Wypożyczalnia kostiumów teatralnych 
ul. Radzlwiłłowska 3, tel. 4213413, czynna codziennie w godz. 9-13 


