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, Lyobcożorn sob,e, ie d'iew"yn' wchod'i no cękach i 'biec. pienią
dze rozchylając trochę nogi'' - tak dwudziestopięcioletni Fr·ank Wedekind rozmyślał 

o napisaniu nowej sztuki, snując się ulicami Monachium. „W drodze do Hofbrau
keller wyobrażam sobie, że ta dziewczyna to moja córka." W dzienniku zapisuje, 
że uczyłby ją chodzenia na rękach, bawiąc się z nią w taczki . „Nie karałbym jej, 
tylko przyjaźnie zachęcał cienką r·ózgą, którą przeciągatbym przez podbrzusze. („.) 
W południe pochłonęła mnie myśl, że gdyby moja córka miała osiemnaście - dzie

więtnaście lat chroniłbym ją przed anemią itp. doradzając jej, by od czasu do czasu 
sprowadzała sobie do pokoju parobka albo służącego. Oczywiście wyposażyłbym ją 
w prezerwatywę." 

Nie wiadomo, czy zbuntowany pisarz zrealizował swoje pomysły na wychowanie 

córek. Wiadomo natomiast, że żeński organ płciowy pozostał w centrum jego 
zainteresowań i stał się w różnych - dosłownych i niedosłownych - wyobrażeniach 

główną figurą jego najsłynniejszego dramatu: jako symboliczna puszka Pandory, jako 
perwersyjna skarbonka i jako preparat wycięty zbrodniczą ręką z krocza londyńskiej 

prostytutki. Ta figura określiła skalę wyzwania artystycznego, obyczajowego 
i egzystencjalnego Franka Wedekinda. 

Historia Lulu to dzieje stopniowej i nieuchronnej degradacji: mała dziewczynka, 
która „nie znała swojej matki", zostaje zabrana z ulicy przez sutenera Schigolcha, 
który ją gwałci, bije. tresuje i czerpie zyski z jej prostytucji, a następnie siedmioletnią 
odsprzedaje krytykowi sztuh Dr Schóning posyła ją do „liceum dla panien", gdzie 



wygląda ona „jak mala bogini" pośród „innych uczennic". kiedy idzie „z nimi ul icą" ; 

„kiedy miała dziesięć lat. mogłaby wyżywić rodzinę" . Redaktor naczelny aranżuje 
jej kolejne małżeństwa, a wreszcie sam się z nią żeni . Pozorny wzlot zapowiada 
nieuchronny upadek: kolejne związki Lulu kończą się śmiercią jej partnerów. Na 
koniec ona sama zostaje wyrzucona na margines: ginie w londyńskich slumsach 
zamordowana przez Kubę Rozpruwacza. który brutalnie ją okalecza. 

Od pierwszego do ostatniego aktu Wedekind spycha swoją bohaterkę na samo 
dno, odczlowiecza. uprzedmiotawia. Kolejne wcielenia Lulu to maski kobiecości: 

kobieta-dziecko, żona i matka, kochanka, dziwka. Imiona Lulu - Nelly. Ewa, Mignon. 
Katja. Daisy - to imiona kobiecości . fetysze. Uprzedmiotowiona początkowo jako 
żona i kochanka, staje s i ę ofiarą szantażu i handlu (za jej głowę wyznaczono konkretną 
sumę); zaniedbana i glodna ląduje pod latarn ią, gdzie nie l iczą się już jej wdzięki, tylko 
organ i jego cena - organ ten koniec końców zostaje wypreparowany. by stać się 
ozdobą osobliwej kolekcji. 

W ten sposób Lulu jako kobieta podlega podwójnemu wyobcowaniu 
i uprzedmiotowieniu - jako przedmiot pożądania oraz jako towar rynkowy. Figurą 
tego podwójnego uprzedmiotowienia i wyobcowania jest wagina. Odniesienie do 
symboliki seksualnej zostaje połączone z czytelnymi nawiązaniami do kulturowego 
kodu: wagina jest zarówno .naczyniem niezgody", jak i „naczyniem hańby" (jak 
w kilku miejscach Biblia nazywa kobietę). Kuba Rozpruwacz kalecząc Lulu nie tylko 
usuwa przyczynę konfliktów powstających w świecie kultury. nie tylko powód hańby. 

Trzymając preparat w ręku ogląda fetysz, który ma się stać towarem. 
Wedekind bynajmniej nie byl obrońcą praw kobiet i rzecznikiem ich upodmioto

wienia - historia jego romansów i jego małżeństwa z Tilly to niepozbawiony silnych 
akcentów mizoginistycznych zbiór opowieści o natręctwach . eksperymentach. fru
stracjach i kompensacjach. Krytycznie nastawiony do spoleczeństwa i mieszczańskiej 
kultury, w której się wychowywał, drapieżnie obnażał jej mechanizmy i demistyfiko
wal jej zakłamanie, nie ukrywając przy tym. że sarn stanowi tego społeczeństwa ak
tywną cząstkę. Mówiąc. że pieniądz rządzi światem , nie zapominał ani o latach biedy. 
ani o tym, że sam wiele potrafi! zrobić dla zdobycia pieniędzy. Eksponując w prozie 
i dramatach temat seksualności był nie tylko zdystansowanym rzecznikiem prawdy, 
ale także - powiedzmy - zafascynowanym poetą seksualności. dostrzegającym jej 
potęgę i oczyszczającą moc. 

Wedekind działa z premedytacją, jakby chcial wyzwolić Lulu ze spolecznych 
przymusów i mistyfikacji. Od ostatniego klienta nie pozwala jej wziąć pieniędzy. 
Lulu przyjmuje Kubę Rozpruwacza gratis, jakby chciała ocalić pragnienie bliskości 

i miłości . Nie ma w tym ani odrobiny sentymentalizmu. Przyjmuje go za darmo. a 
w zamian zostaje straszliwie okaleczona i otrzymuje śmierć, za którą ponadto placi -
następuje pełne odkupienie. Nietrudno dostrzec w tym mitologiczne, niekoniecznie 



dające się ze sobą pogodzić, impulsy: w tle majaczy dos Ewig-Weibliche Goethego 
·i postaci Salome, Judyty i Lilith; Wedekind zastanawiał się, czy powstającej sztuki nie 
zatytulować Astarte. Tymczasem wybral Lulu - ocalając dwuznaczności i uwalniając 
się od zobowiązań, narzuconych przez represyjną kulturę i jej kanoniczne tradycje, 
i„. tworząc nowy mit - nawiązujący do kulturowej archaiki wcześniejszej niż Grecja 
i Rzym. 

Brutalne sięgnięcie pod spódnicę bylo niewątpliwie czynem odkrywczym. 
Uruchamiało eksplorację terenów, na które współcześnie wyprawia! się Freud, 
a które sąsiadowaly z rubieżami kiedyś badanymi przez Marksa z jednej strony, a 
z drugiej przez !Nietzschego. Było jednak zarazem gestem artystycznie ryzykownym 
- aspolecznym i omal patologicznym, nawet jeśli towarzyszyła mu prospołeczna 
intencja oraz misja dotarcia do prawdy. 

Wedekind chcąc ją zrealizować musial zejść w świat niższy: w nim znajdowal 
swoją ekspresję w tej samej mierze, co w wyższym świecie artystycznym, do 
którego aspirowal. Nastąpilo to w Paryżu i w Londynie w latach 1892-1894, gdzie 
utrzymywal intensywne kontakty z prostytutkami, uczęszcza! do cyrku i variete. 
Wiedzy o studiach seksualnych pisarza w okresie paryskim dostarcza dziennik 
erotyczny, wydany po raz pierwszy dopiero w 1986 roku (Frank Wedekind: Die 
Togebucher. Ein erotisches Leben). 

12 czerwca 1892 roku Wedekind notuje, że podczas spaceru po Champs
Elysees przyszedl mu do głowy pomysł napisania Schouertrogódie osnutej wokół 
postaci Kuby Rozpruwacza, o którym rozpisywaly się ówczesne gazety. Tytul 
Puszko Pandory. Podczas kolejnych miesięcy rozbudowuje pomysl, tworzy postaci, 
wśród nich pojawiają się: kilkunastoletnia prostytutka Lulu, lesbijka Fernanda, 
artysta Holthoff, sutener„. Wedekind przetwarza własne doświadczenia z kokotami 
i gryzetkami, inspiruje się lekturami z zakresu seksuologii. Wzoru glównej bohaterki 
dostarcza mu m.in. pantomima Feliciena Champsaura, Lulu, une Clownesse Donseuse 
oraz Lili, główna postać sztuki La Femme-Enfant Catulle Mendesa. Te inspiracje oraz 
londyńska bieda i paryskie spotkania (m.in. z Lou Andreas-Salome, muzą calego 
pokolenia artystów i myślicieli, przyjaciólką Nietzschego, Freuda i Rilkego) stworzyly 
masę krytyczną, która eksplodowała pierwszą wersją Lulu„. 

Wyjawienie sensu artystycznej misji wymagało publiczności, a więc - tak czy 
inaczej - spolecznej akceptacji, to zaś rodzilo nieusuwalną sprzeczność - Wedekind 
nosił ją w sobie, ona go ożywiala, a zarazem niszczyla. Im bardziej zmierza! do 
drastycznej prawdy, tym bardziej oddala! się od publiczności. tym skuteczniej 
skazywał się na niezrozumienie. Obcy dominującemu wówczas naturalizmowi 
przeżywał zarazem męki zazdrości. którą podsycaly sukcesy przyjaciela z czasów 
młodości, cenionego i nagradzanego Gerharta Hauptmanna. Chciał uchodzić za 



poważnego pisarza, a tymczasem traktowany był, jak sam twierdził. „jak błazen". 
A gdy w końcu spotkał się z niejakim uznaniem i słynny „Simpłicissimus" zaprosił 

go do współpracy, z miejsca trafił na parę miesięcy do więzienia za opublikowanie 
w 1898 roku wiersza, w którym szydził z Kaisera. Był pisarzem atakowanym, lecz 

bynajmniej nie czytanym. Myśl o niedocenieniu przerodziła się w obsesję. Wedekind 

był zazdrosny nie tylko o sławę i uznanie - uczucia te przenosił na kobiety. Pragnął 

zapanować nad kr-ytyką, cenzurą i publicznością, a zarazem obsesyjne kontrolował 

żonę - do tego stopnia, że niepokoiły go zdr·ady, któr·ych ponad dwadzieścia lat 

młodsza Tilly dopuszczałaby się po jego śmierci. Był pisarzem, który po wsze czasy 

chciał panować nad swoim dziełem. 

Szokującą Puszkę Pandory (tak Wedekind zatytułował pierwszą wersję dramatu) 

odrzucili wydawcy i teatry. Sfrustrowany autor przez dwadzieścia lat przerabiał utwór, 

walcząc o jego wystawienie. Pod wpływem cenzury i wielu procesów, jakie mu 

wytoczono (po jednym z nich cały nakład sztuki spalono), uobyczajniał dr·astyczności 

i obsceniczności, wygładzał i upoetyczniał tekst na modłę modernistyczną. W efekcie 

powstały znane w Polsce do dziś w tłumaczeniu Grzegorza Sinki dwa dramaty: Duch 
z1em1 i Puszka Pandory (Wydawnictwo Literackie, 1981). 

W dramatach tych. które stały się podstawą recepqi na ponad siedemdziesiąt lat. 

Wedekind wyraźnie zawiesza skandaliczny gest i grzecznie cofa rękę. W paryskiej 

Pandorze Schigolch łapie Lulu za krocze mówiąc, że przysięga na najwyższą świętość„. 
W kolejnej wersji dramatu przysięgając łapie Lulu za kolano, a w ostatecznej już tylko 

za kostkę. Zdania takie jak: „Jestem dla niego tylko prezerwatywą" albo ..Znałem te 

usta, kiedy jeszcze wypadały jej mleczaki" w ogóle zniknęły z ocenzurowanej wersji 

dramatu. Pierwotnie Schwarz pyta Lulu, czy jest dziewicą - w wersji ocenzurowanej 

pyta, czy ma duszę! 
W wer·sji pierwotnej opiekun Lulu i jeden z przyszłych mężów (Schóning) poznaje 

ją, gdy miała siedem lat - w ocenzurowanej dwanaście' Sprzedawała wieczorami 

kwiaty w kawiarniach: „pod sukienką nic nie miała" - późn iej : „chodziła boso". Znamy 

Lulu jako kobietę-dziecko, ale mamy na myśli raczej typ kobiety. A przecież jednym 

z motywów tej sztuki jest pedofilia . 

Zabiegom autocenzorskim i wszelkim przedsięwzięciom , które miały sprzyjać 

w prowadzeniu Lulu na scenę, towarzyszyła intensywna pacyfikacja Wedekinda jako 

wroga społeczeństwa. Skandalista, internacjonalista, kobieciarz i wróg małżeństwa 

żeni się, wrasta w społeczeństwo i nieuchronnie idzie z nim na ugodę. Oczekiwanie 

na sukces to nie tylko koncesje i kompromisy. Wedekind starzeje się, choruje, zmienia 

się psychicznie i fizycznie, zupełnie jakby degradacją mentalną i fizyczną musiał 
płacić i za frustracje, i za ustępstwa. „Kiedy widziałam go po raz ostatni - pisała 

o nim kuzynka - wyglądał jak młody Faust [„.] teraz jest Mefistofelesem." „Twarz 



spustoszona wściekłością i nienawiścią" - powie Heinrich Mann. Cenzura atakowała 
go z zewnątrz i mógł z nią walczyć, autocenzura zadziałała jak autokastracja. 

A zatem cóż takiego Kuba odkrył między nogami Lulu, że musiał zadziałać 

nóż (auto)cenzury? Podwójną łechtaczkę, jak u bohaterki polskiej pisarki? Narządy 
żeńskie, o których znaczenie spierali się oponenci i uczniowie Freuda (łechtaczka, 
macica, pochwa)? 

Otóż w pierwszej wersji Kuba Rozpruwacz nie tylko okalecza Lulu i wypreparowuje 
jej narządy - zachwyca się nimi, jak niezwykłym okazem i zapowiada, że je sprzeda, 
spodziewając się sporego zysku: 

KUBA: I would never have thought of a thing like that. - Thot is a phenomen, what 
would not happen every two hundred years. - - I am a lucky dog, to f!nd this curiosity 
(. . .) When I am dead and my col/ection is put up to auction, the London Medico/ Club 
will pay a sum three hundred pounds for that prodigy, I have conquered this night. The 
professors and the students will say: Thot 1s astonishingl 

O ile w wersji ocenzurowanej Lulu dzięki amputacji zostaje spacyfikowana 
i „uczłowieczona", o tyle w pierwszej wersji zostaje ocalona jako istota niepowtarzalna. 
Nie ma mowy o pacyfikacji właśnie za sprawą pieniędzy-tych, które ona daje Kubie , 

żeby ją przytulił, jak i tych, które on sam zamierza zarobić na wyciętych organach. 
W pierwotnej wersji Kuba Rozpruwacz realizuje szlachetną intencję Wedekinda, 
który - jeszcze niezatruty przez frustracje i zazdrości - chC'iał działać wyłącznie we 
własnym imieniu i potrafił przeciwstawić się skandalizowanemu społeczeństwu. 
Kuba zdejmuje z Lulu, jej ciała, jej erotyzmu, odium sprzedajności i oczyszcza Ją 
jako kobietę. Tym samym przywraca niewinność nie tylko jej, ale i seksualności, 
i ludzkiemu ciału. Skalaną przez społeczeństwo niewinność, o którą tak uparcie 
Wedekind walczył już w swojej inicjacyjnej sztuce Przebudzenie wiosny. 

W zaakceptowanej przez cenzurę wersji Kuba Rozpruwacz nie zastanawia 
się nad tym, ile zarobi. Ewidentny dewiant staje się narzędziem społeczeństwa: 

jest mścicielem, wymierza karę za naruszenie ładu i ład ten morderczym gestem 
przywraca. W tej wersji Wedekind sam w imieniu społeczeństwa nakłada na siebie 

sankcję za niedopuszczalne zaglądanie pod spódnicę. Brutalna ciekawość mężczyzny 
straszliwie kaleczącego kobietę traci tutaj wiele metafizycznych odniesień, choć 

zachowuje te, które nawiązują do ówczesnych praktyk pacyfikujących erotyzm 
kobiety, a polegających na wycinaniu łechtaczki. 

W późniejszych wersjach Lulu traci swoją naiwność. W miejsce uwiedz.ionej 

i trochę bezwolnej dziewczynki pojawia się wyrachowany wamp i femme fatale, 
w całości zaś dominują wyraźne akcenty mizoginistyczne, afirmujące normy, obyczaje 



i wyobrażen ia ówczesnego europejskiego społeczeństwa. Być może wpływ miał na 
to romans Wedekinda z żoną Strindberga, jawnego mizogina, dla którego kobieta, 
sprawująca nad mężczyzną niszczycielską władzę, była ucieleśnieniem wszelkiego 
zła. Na pewno jednak - pragnienie slawy i uznania. 

W paryskiej Pandorze Lulu jest antytezą ku lturalnego społeczeństwa - pozbawiona 
psychologii, działająca instynktownie, w posażona w wewnętrzną siłę. Są to 
instynkty przez kulturę zapomniane i je właśnie Wedekind wydobywa. Lu lu jest 

siłą antykulturową i antyspołeczną, społeczeństwu zagrażającą i ze społeczeństwa 
wyobcowaną. I w efekcie pr·zez jego instytuqe ściganą. 

Jeśli jednak w obu wersjach Lulu reprezentuje, jak powiedziałby Freud, „zasadę 
pr·zyjemności", to w tej ostatecznej Wedekind rezygnuje z uwolnienia tej zasady, 
a wykorzystuje ją do wzmocnien ia mechanizmu represji - a więc pon iekąd przeciwko 
Lulu. Eksponuje perwersyjność Lulu kosztem jej p i ękna. które polegało - trochę jak 
później u Artauda - na niszczeniu symbol i perwersyjnego społeczeństwa, a więc 
na oczyszczaniu z represji. Ten antykulturowy i wolnościowy aspekt seksualizmu 
zostaje stłumiony przez działającego w imieniu społeczeństwa Kubę Rozpr·uwacza. 

Z pr·zejmującego mitu pozostała - także w operze Albana Ber·ga i późniejszych 

realizacjach filmowych - uwodzicielska femme fatale. Nic dziwnego, Lulu traci wolność 

i staje się najpierw zakładniczką mężczyzn, a potem jUZ tylko ściganą zwier-zyną. Nie 

ma więc już mowy o seksualnej i w dalszym planie kulturowej czy obyczajowej 
rewolucji. W wersji skierowanej przez autora do druku to społeczeństwo ma 
rację - femme fatale staje s i ę symbolem 1 gwarantem represji. Nie ma mowy an i 
o buncie, ani o odkupicielskiej mocy seksualności: w Puszce Pandory z 19 13 roku 
Wedekind zapomniał zarówno o próbach idealizowania prostytucji podejmowanych 
w młodzieńczej sztuce Dos Sonnenspektrum, jak 1 odkrywczym dążeniu wpisanym 
w Pandorę paryską. Ważniejsza sta ła się dlań społeczna sankcja. 

Dopiero w 1988 roku, siedemdziesiąt lat po śmierci pisarza, spadkobiercy 

udostępnili spoczywającą dotąd w sejfie pierwotną wersję Lulu (tzw. Ur·fassung) 
złożoną z pięciu aktów. Została wydana 1 przetłumaczona na obce języki i uchodzi 
za oryginalny tekst oraz podstawę do interpretaqi. 

Wedekind nie był pornografem, nie chc i a ł też epatować perwersją. W tekśc ie U ber 
Erotik zdecydowanie bron i ł swojego seksualnego kodu, wyraźn ie przeciwstawiając 

obsceniczność dążen i u do odkrywania pierwotnych instynktów. „ Obsceniczność 

ma się do seksualności tak, jak przeklinanie do religii" - pisał domagając się 

edukacji seksualnej społeczeństwa i oferując swoje sztuki jako doskonałe przykłady 
intelektualnego podejścia do spraw seksu . Do sztuk jednak nie wprowadzał 
dydaktycznych elementów i zdecydowan ie unikał intelektualnych dyskursów - o ile 
nie dało się ich opatrzyć ironicznym cudzysłowem. Zdecydowanie wystr·zega ł s ię 



też naturalistycznej poetyki i wszelkich psychologizmów. Wiedział, że temat seksu 
oznacza prowokację - że obraz wypreparowanych narządów żeńskich jest nie tylko 
obyczajową potwornością, że Jest także teatralnym monstrum. 

Co to oznaczało dla teatru? O ile Duch ziemi i Puszka Pandory z 1913 roku 
to dość konwencjonalne dramaty powielające motywy charakterystyczne dla 
swojej epoki, o tyle Lulu pierwotna to dramat radykalny i nowatorski. Sięgając 

pod spódnicę Wedekind nie włożył jedwabnych rękawiczek, lecz posłużył się 

gatunkami uchodzącymi za niskie. Łączył przy tym swobodnie elementy tragiczne 
1 melodramatyczne z farsowymi, groteskowymi i wodewilowymi, czasem wręcz 
slapstickowymi. Sensacyjne i spektakularne tematy, jak morderstwo, zdrada 
małżeńska, samobójstwo, hazard, prostytucja, morderstwo na tle seksualnym 
umieścił obok motywów mitologicznych, aluzji literackich, polemik filozoficznych, 
doniesień prasowych„. Postaci mówią w czterech językach: niemieckim, francuskim, 
angielskim i switzerdutsch. W wersji angielskiej są błędy językowe (nawet osławiony 
londyński morderca kaleczy angielszczyznę), których współczesne wydania nie 
koryguj ą. ponieważ pewna chropowatość i niedoskonałość stanowi tu element stylu. 
Całość ma szybki rytm i tempo. Dialogi pędzą, pędzą sytuacje, gonią się kochankowie, 
umierają kolejni mężowie, Lulu niezmordowanie gna ku śmierci. Popęd seksualny 
jako motor ludzkiego działania. W tej gonitwie jest coś mechanicznego, jakby postaci 
byty trybami większej maszyny„. Potworność. 

Pierwszą wersję Lulu Wedekind określił początkowo jako Monstertragódie, 
później jednak zmienił na Monstretragódie. Pierwszy, niemiecki podtytuł można 

rozumieć dwojako: tragedia monstrum albo tragedia monstrów. Decydując się na 
wersję francuską „monstre" Wedekind świadomie rezygnuje z tej dwuznaczności. 
Monstrualne nie są postaci, ale sama tragedia jest monstrualna, potworna, niesamowita, 
zdeformowana. Jakby sam przeczuwał trudność, Jaką historycy literatury będą mieli 
z zaklasyfikowaniem jej a także jej autora, poruszającego się na „ziemi niczyjej, 
pomiędzy panującymi prądami literackimi, ba, pomiędzy literaturą a subkulturą" 
(Hartmut Vini;on). Monstrum nieuładzone przez cenzurę i autocenzurę to dzieło 
oryginalne, bliższe współczesnemu teatrowi niż jego późniejsze opracowania. 
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Zygmunt Freud, Fetyszyzm Zygmunt Freud, Fetyszyzm 



Zygmunt Freud, Kultura iako źródło cierpień Karol Marks, Kapitał 



„Ponieważ po pieniqdzu nie znać, co się weń 

zamieniło, więc wszystko, towar i nie towar, 

zamienia się w pieniądz. Wszystko staie się 

sprzedażne i wszystko można kupić. Cyrku

lacia staie się olbrzymim tyglem społecznym, 

do którego wszystko wpada, aby zeń wyiść 

iako kryształ pieniężny. Alchemii tei oprzeć 

się nie mogą nawet relikwie świętych, a tym 

mniei subtelnieisze res sacrosancte, extra 

commercium.11 

„Społeczeństwo starożytne potępia pieniądz 

iako czynnik rozkładaiący iego ład ekono

miczny i moralny. Społeczeństwo nowożytne, 

które iui w swym dzieciństwie za włosy 

wyciągnęło Plutona z wnętrza ziemi, wita 

w Złotym Graalu olśniewaiące ucieleśnienie 

swoiei naiistotnieiszei zasady iyciowei." 

Karoli Marks, Kapitał 

„Mistyczny charakter towaru nie pocho· 

dzi z iego wartości uiytkowei. Nie pocho· 

dzi również z treści określeń wartości. Bo 

po pierwsze, iest prawdą fiziologiczną, ie 

wszystkie użyteczne prace, czyli czynności 

produkcyine, iakkolwiek różnią się między 

sobą, są funkciami ludzkiego organizmu, 

i że każda taka funkcia niezależnie od swei 

treści i formy iest w istocie wydatkowaniem 

ludzkiego mózgu, nerwów, mięśni, organów 

zmysłowych itd. 11 

„Podobnie iak wszelkie różnice iakościowe 

między towarami zacieraią się w pieniądzu, 

tak też pieniądz ze swei strony, iak rady· 

kal ny leveller zawiera wszystkie różnice. 11 

Karol Marks, Kapitał 



Cytaty pochodzą z wywiadu udzielonego przez Nataschę Kampusch 
austriackiei telewizii ORF w rok po uwolnieniu. 
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PRZED MARILY , 
PRZED MARLE Ą 
- BYŁA 'LULU 

Cytat z programu spektaklu The First LULU wystawionego przez Jean Cocteau Repertory w Nowym Jorku. 

Historia tekstu i iego realizacii scenicznych 
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Wedekind notuje w dzienniku, że podczas spaceru po 
Champs-Elysees przyszedł mu do głowy pomysł napisania 
Schouertragódie z postac i ą Kuby Rozpruwacza. 

W Paryzu i w Londynie powstaje pierwotna wersja dramatu 
pod tytułem Puszko Pandory. Tr·agedio monstrum. 

Wydawca Albert Langen odmawia opublikowania sztuki. 

Wedekind przepracow uje pierwsze trzy akty, dopisu

jąc nowy Ili akt, który umieszcza pom iędzy li a Ili aktem 
pierwotr1ej wersji. 

Przerobiona pierwsza część ukazuje się pod tytułem 

Duch ziemi. Tragedio. 1\/1anuskrypt sceniczny w wydawni
ctwie Albert Langen w Paryżu i w Lipsku. 

Po kolejnych przeróbkach dramatu dochodzi do prapremie
ry Ducha ziemi w Towarzystwie Literackim w Lipsku. Wede

kind występuje w roli doktora Schona (w wersji pierwotnej 
- dr Schoning). 

1 

Wedekind przerabia IV i V akt pierwotnej wersji, dopisuje na 
początku dodatkowy akt. 

Przerobiona druga część pierwotnej wersji dramatu ukazu
je się pod tytułem Puszko Pandory Tragedio w trzech aktach 
w czasopiśmie „Die lnsel ". 

Pierwsza przełomowa realizacja Ducha ziemi w reżyserii Ri
charda Valentina w Berlinie - z Gertrud Eysoldt w roli Lulu. 

Pierwsze wydanie książkowe Puszki Pandory u Bruno

na Cassir·era. 

Prapremiera Puszki Pandory w lntimes Theater w Norym

berdze: policja zabrania dalszych przedstawień. 

Pierwszy nakład Puszki Pandory zostaje skonfiskowany. 

W Berlinie odbywa się pierwsza rozprawa procesu prze
ciwko Wedekindowi i jego wydawcy Cassirerowi, zarzut 
dotyczy rozpowszechniania obscenicznych pism. 

Zamknięty pokaz trzyaktowej Puszki Pandory zorganizo
wany w Wiedniu przez Karla Krausa; w roli Lulu - Tilly 
New es, późniejsza żona Wedekinda, on sam - w roli 
Kuby Rozpr·uwacza. Wśród widzów znajdują się m.in. Max 
Reinhardt i dwudziestoletni Alban Berg, którego wieczór 
ten zainspiruje do napisania wiele lat później opery Lulu na 

podstaw ie dramatu Wedekinda. 

Dochodzi do wznowienia procesu w Lipsku - pierw

szy, uniewinniający, wyrok zostaje uchylony. 

Odbywa się trzecia rozprawa przed sądem w Berli
nie: Wedekind i Cassirer zostają ponownie uniewinnieni, 

dramat jednak - uznany za „(obiektywnie) obsceniczny" 
- zostaje zakazany, a cały nakład zniszczony. 
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Ukazuje się kolejna przerobiona wersja Puszki Pandory, uzu

pełniona o wyroki sądowe i ironiczny wstęp autora, w któ

rym pisze on o „różnicy pomiędzy mieszczańską moralnoś
cią" a „ludzką moralnością". 

Opublikowana zostaje kolejna złagodzona wersja dramatu 

pt. Lulu. Tragedia w pięciu aktach z prologiem (scalająca Du
cha ziemi i Puszkę Pandory), okrojona m.in. o finałową scenę 

z Kubą Rozpruwaczem. 

Równocześnie w „Dziełach zebranych" ukazują się na nowo 

opracowane dramaty Duch ziemi i Puszka Pandory; zamiast 

wyroków sądowych Wedekind umieszcza tym 1-azem saty
ryczny „Prolog w księgarni". 

Erich Engel inscenimje Lulu w Schiller-Theater w Berlinie na 

podstawie własnego opracowania łączącego Ducha ziemi 
i Puszkę Pandory. 

Otto Falckenberg inscenizuje Lulu w Munchner Schauspiel
haus łącząc obydwa dramaty. 

Pat1·ice Chereau wystawia Lulu w Piccolo Teatro w Medio

lanie na podstawie tekstu opracowanego przez córkę We
dekinda Kadidję. 

Roberto Ciulli przygotowuje eksperymentalną inscenizaqę 
Lulu w Muhlheimer Theate1- an der Ruhr. 

Wydawnictwo Literackie publikuje Ducha ziemi i Puszkę Pan
dory w tłumaczeniu Grzegorza Sinki. 

W siedemdziesiąt lat po śmierci Wedekinda udostępniona 

zostaje pierwotna wersja Lulu. spoczywająca do tej pory 
w sejfie. 

Peter Zadek przygotowuje inscenizację dramatu w Ham

burger Schauspielhaus na podstawie oryginalnego tekstu, 
który za życia autoi-a nie został ani wystawiony, ani opub
likowany. 

19 

Frank Wedekind 

z córkami Pamelą 1 Kadidją. 
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w polskim przekladzie Moniki Muskały 
wydana zostanie przez N arodowy Stary Teatr 
w listopadzie 2007 roku. 

Zdjęcie Franka Wedekinda z córkami: Literaturarchiv, Munchner Stadtbibliothek. 

redakcjo: Agnieszka Fryz-Więcek 

opracowanie graficzne: Marcin Przybyłko 

opracowanie komputerowe: Piotr Kołodziej 

© Story Teatr, Kraków 2007 

ZE 
lnst1 

AJ 
,i:.; gO 





Narodowy Stary Teatr 
im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie 
zafożony w 1781 roku, 
zrzeszony w Unii Teatrów Europy i Unii Polskich Teatrów 
sezon 176 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny __ Mikołaj Grabowski 
Zastępca Dyrektora __ Aleksander Nowak 
Kierownik muzyczny __ Mieczysław Mejza 

koordynacja pracy artystycznej i impresariat __ Kinga Gfowacka, Justyna Oftarzewska, 
Mafgorzata Tusiewicz, Urszula Wać, Janusz Jarecki 
promocja __ Barbara Kwiatkowska, Danuta Rogowska 
dziaf literacki ~Elżbieta Bińczycka, Agnieszka Fryz-Więcek 

inspicjent __ Ewa Wrześniak 
sufler __ Joanna Monkiewicz 
światfo ~Marek Kos 
dźwięk __ Andrzej Kaczmarczyk 
brygadzista sceny __ Edward Fic 
charakteryzacja ~ Teresa Niedrygas 
kostiumy: 
pracownia krawiecka damska~ Marta Ornacka 
pracownia krawiecka męska ~ Fryderyk Kafkus 
dekoracje: 
pracownia butaforska ~Jerzy Cieślicki 
pracownia malarska~ Mafgorzata Talaga 
pracownia stolarska~ Zbigniew Wąsik 
pracownia ślusarska~ Adam Rojek 
pracownia tapicerska __ Jan Regulski 
kierownictwo techniczne __ Krzysztof Fedorów 

FR A N K WEDEKIND 

REŻYSERIA: M I c H A Ł B o R cz u c H 

tłumaczenie i dramaturgia: Monika Muskała 
tłumaczenie tekstów francuskich: Janusz Margański 

scenografia: Katarzyna Borkowska 
kostiumy: Anna Maria Karczmarska 
muzyka: Daniel Pi goński 
reżyseria ~wiateł: Damian Pawella 
ruch scen i cz ny: Mi ko łaj Mikołajczyk 

Obsada: 
Lulu __ Marta Ojrzyńska 
Hrabianka Geschwitz ~ Dorota Segda 
Bi anetta /Kuba Rozpruwacz __ Joanna Drozda 
Dr Schoning __ Roman Gancarczyk 
Schigolch __ Jacek Romanowski 
Alwa __ Krzysztof Zarzecki 
Schwarz /Mr. Hopkins __ Sebastian Pawlak 
Dr Goll /Dz i1 ennikarz Heilmann __ Leszek Świgoń 
Bukmacher Puntschuh __ Paweł Kruszelnicki 
Casti-Piani / Kungu Poti __ Juliusz Chrząstowski 
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Kadega __ Aleksandra Lis 
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asystent reżysera: Joanna Drozda 
asystent scenografa: Monika Kurosad 

W spektaklu wykorzystano nagrania utworu Que sera, sera w wykonaniach 
Doris Day i Sly & the FamHy Stone oraz fragmenty: ballady Król Olch Johanna 
Wolfganga Goethego w tłumaczeniu Wisławy Szymborskiej, książki Światło obrazu. 

Uwagi o fotografii Rolanda Barthesa oraz kompozycji Bohemian Rhapsody 
Freddiego Mercury'ego. 

prapremiera polska: 24 października 2007, Duża Scena 
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Rówieśnicy Wedekinda 
Nadchodzące zmiany w europejskiej dramaturgii, pierwsze sygnały modernizmu pojawiły 
się na scenie krakowskiej w ostatnich latach działalności teatru w starej siedzibie przy pl. 
Szczepańskim (kierowanego w owym czasie przez Jakuba Gliksona). Krakowska publicz
ność, podobnie jak angielska i francuska, zobaczyła Norę Henrika Ibsena dopiero w dziesięć 
lat od prawykonania utworu, ale sztuki „młodych Niemców" - Ludwiga Fuldy i Hermanna 
Sudermanna - już w dwa lata po berlińskich premierach. W tym czasie jako polska for
poczta modernizmu debiutowali Stanisław Rzewuski (przypomniany w nr 156 Afisza 
Teatralnego) i Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Dramat ich rówieśnika, Franka Wedekinda 
Przebudzenie wiosny w inscenizacji Pawła Miśkiewicza Stary Teatr pokazał w 1998 roku, 
ponad dziewięćdziesiąt lat od prapremiery Maxa Reinhardta w berlińskim Kammerspiele. 

W szerokich kołach naszą publiczność obiegła wieść , że nowa szkoła dramatopisarska wdała się nareszcie 
i do krakowskiego teatru wraz z pojawieniem się sztuki Sudermanna pt. Honor. 

Jest to pogoń za czymś nowym, bliższym ducha odradzającej się ludzkości i powolne wprowadzenie w czyn 
myśli Zoli, że teatr musi się zmienić, jeżeli nie ma przestać istnieć . 

W imię pogwałconej prawdy dokonywały się zawsze w literaturze i w teatrze przeobrażenia, i nieraz jesz
cze w imię jej zmieni strój Talia i Melpomena. ( ... ) Jakoż mimo nawoływań i zachodów Zoli, Goncourtow, 
Becgue'a, Dudet'a, Bourget'a we Francji, jakoż Ibsena, Bjornsona, Anzengrubea, Hauptmanna, Strindberga 
na północy, a wreszcie wielu Rosjan i całej armii tak zw. „wolnego teatru" - reforma teatru nie przedostała 
się prawie dotychczas poza granice teorii. Prawdziwy człowiek nie wyparł jeszcze ze sceny manekina, życie 
nie zajęło na niej miejsca sztucznej i konwencjonalnej intrygi. ( ... ) 
Sudermann to niewątpliwie olbrzymi talent dramatopisarski, od którego wiele jeszcze oczekiwać możemy, 
a właściwa mu zdolność artystycznego kształtowania jest jego wielką zaletą, która jednakże prowadzi go 
niekiedy do jednostronności. ( ... ) W Honorze dał nam dzieło bądź-co-bądź wysoce interesujące, bardzo 
pokrewne dawniej szym pracom genialnego Henrika Ibsena, od którego z niewiadomych przyczyn tak stroni 
scena krakowska. Jak autor Podpór społeczeństwa, walczy i autor Honoru przeciw konwencjonalnym kłam
stwom ustroju socjalnego i piętnuje moralną zgniliznę pojęć dzisiejszych . („.) 

(nit.) „Nowa Reforma" 33/1891 

Herman Sudermann ma lat przeszło trzydzieści . Do niedawna siedział podobno na wsi i sadził buraki. 
Zaczęło go coś od razu rwać ku literaturze, w której się właśnie wtedy odmieniły kierunki. Do niemieckiej 
powieś ci zaczął się właśnie wtedy przedzierać duch nowy, realistyczniejszy, prawdziwszy. Na scenie ukazał 
się Ibsen. Publiczność podzieliła się na dwa obozy, wobec tak niebywałego zjawiska. Niektóre dzienniki 

nie wiedziały co począć. W niemieckiej „Vosiche Ztg" ogłoszono 
np. dwie recenzje Widm norweskiego poety; jedną arcyprzychyl
ną podpisał Paweł Schlenter („.) jędrny i rubaszny przedstawiciel 
„młodych Niemiec"; drugą zupełnie potępiającą, gładki i ku litera
ckiej reakcji skłonny Teodor Fontane. 
Hermann Sudermann, autor kilku powieści, które jak słyszę, gadat
liwe i teoretyczne, dotykają spraw społecznych, obecnego zepsucia 
i bolesnej nowoczesnej miłości, poszedł pośrednią w dramacie dro
gą. Honor okrył go od razu sławą i wzbudził wielką wrzawę około 
jego nazwiska. („.) 

Sudermann odniósł triumf ogromny, ale w gruncie rzeczy dość 
płytki. Owo końcowe salto mortale zyskało mu oklaski wielkie 
publiczności, ale przeszkodziło podziwom, które wśród oczekują
cej swego Mesjasza nowej literackiej szkoły, wywoływały dwa akta 
dramatu. Dziś nie jest już autor Honoru bożyszczem „młodych 
Niemiec"; mają one innych, śmielszych przedstawicieli - Gerharta 
Hauptmanna i podobno Hermana Bahra. Druga sztuka Sudermanna 
Upadek Sodomy wywołała tym jedynie rozgłos, że przedstawieniu 
sprzeciwiała się czas jakiś policja. Gdy otrzymano pozwolenie gry, 
dramat upadł z hałasem . 

Natalia Siennicka (1866-1926) - na swoje 
benefisy wybrała dwukrotnie utwory 

Hermanna Sudermanna. 

Rozpisuję się o tym wszystkim, bo Honor jest najważniejszym wypadkiem naszego teatralnego roku. 
Pani Siennicka, witana oklaskami i kwiatami, zgotowała nam miłą niespodziankę. Lękałem się, że będzie to 
nowa Amalia Tichard, a tymczasem pojęła artystka rolę oryginalnie, bardzo prawdziwie. Sztuka wzbudzała 
ciągłe zajęcie, brawa i okrzyki. („.) 

Kończą się spędzone na tańcach wieczory, ktokolwiek interesuje się rozwo.iem literatury i śledzi społeczne 
objawy niemieckiego cesarstwa, może i powinien Honor Sudermanna zobaczyć . \V szakże w teatrze naszym 
nie nadto często wieje duch nowy, abyśmy nie mieli skorzystać ze sposobności oglądania sztuki wielce cha
rakterystycznej i ciekawej. 

/K.G./ „Czas" 32/1891 

To pewne, że oba te utwory nie są wcale do siebie podobne, każdy z nich odsłania zupełnie inne strony talen
tu Sudermanna, który z młodzieńczego, pełnego zapału, nowych prawd apostoła - przemienił się w malarza, 
odtwarzającego z fotograficzną niemal ścisłością współczesne sobie stosunki. 
W nowym swym dziele autor nie rzuca już gromów na zbutwiały gmach zastarzałych przesądów, nie kru
szy kopii o szybką, zasadniczą zmianę społecznego ustroju, a dąży do niej chyba tylko w sposób pośredni, 
otwierając społeczeństwu swemu oczy na tocząca się zgniliznę i zepsucie. I jeśli w Honorze mieszczań

stwo niemieckie w niekorzystnym świetle staje, na równi jednak z innymi warstwami, to w Końcu Sodomy 
autor zwrócił ostrze potępienia przeciwko temu właśnie wzbogaconemu mieszczaństwu, które uchodzi 
w Niemczech za najczystsze uosobienie „Gottesfurcht und guter Sitten" i wykazał, że w istocie ta warstwa 
jest dzisiaj na wskroś zepsutą rozkiełznaniem zmysłowych namiętności. („.) 

Talent na wskroś oryginalny pozwala autorowi na starej, oklepanej nawet tkance tworzyć dzieło niepospo
litej wartości. W tym wypadku Sudermann nie wysilił nawet swej fantazji na nową opowieść, lub bajkę . 

Stare jak świat dzieje rozigranych zmysłów wpleciono tu w równie nieoryginalny romans artysty-malarza 

z namiętną w wielkim stylu kokietą. Ale Sudermann nie jest płytkim ani paradoksalnym. Realista czystej 
krwi rzadko tylko zbacza z drogi ścisłej konsekwencji, a ogniście malując piekło, umie mu przeciwstawić 
natychmiast poezję szlachetności i piękna i zabarwić je prawdą życiową. 

„Nowa Reforma" 43/1892 

Jako lever du rideau wprowadzono na scenę znany już publiczności krakowskiej z estrady fragment drama
tyczny wierszem p. Kazimierza Tetmajera pt. Mqż - poeta. Jest to jedna z paru u nas zaledwie prób tej poe
tyckiej i dramatycznej formy, której mistrzami we Francji stali się F. Coppee, Teofil Gautier, T. De Banville, 
Emil Bergerat i wielu innych. P. Tetmajer nie znajdował tematu, któryby mógł podniecać do dramatycznej 
twórczości; nie przywiązywał do niego wagi, wziął pierwszy lepszy. Wdziękiem i świetnością wiersza, muzy
ką i kształtem słowa, bogactwem i misternością formy olśnionymi być mieli, pożywionymi, zjednoczonymi 
słuchacze. I tak się stało; oklaskiwaliśmy poezję, której łaskawie drzwi uchylono, poprzestając tym razem 
wyjątkowo tylko na niej w teatrze. Autor Męża - poety mógł zostać niemałą zdobyczą polskiej sceny i lite
ratury scenicznej w pewnym zakresie, gdyby się wyrwał z tej ciasnej sfery życia uczuć i myśli, w której dziś 
jego mąż, mimo że „poeta" bez fantazji się obraca. 
Zdaje mi się, że owe wrażenia, które Flaubert tristesses bourgeoises i sentiments mediocres nazywa, nie powin
ny wypełniać dzieła poety, choćby nawet wypełniać miały jego życie . Bądź co bądź, niech młody autor nie 
zraża się tym do sceny, że niewprawne lub niedbałe deklamatorki pierwszy jego klejnocik pokaleczyły bez 
litości. I to pociechą, że nie zdołały go w proch przemienić . 

Tadeusz Pawlikowski „Czas" 101/1892 

Autor w sprawie wykonania swego utworu 
(.„) Za tak wielką pochwałę, za przyznanie tylu artystycznych przymiotów memu pióru jestem prawdziwie 
i szczerze wdzięczny: jakim jednak sposobem w utworze tak bezlitośnie kaleczonym szanowny recenzent 
„Czasu" mógł dopatrzyć się owego wdzięku, owej świetności wiersza, muzyki i kształtu słowa, bogactwa 
i misterności formy? ... 
Jest to dla mnie większą tajemnicą, niż to, że szanowny recenzent widział tam „deklamatorki", gdzie była 
tylko jedna deklamatorka, o ile zechce się zgodzić na to, że pan Solski był prawdziwym panem Solskim. 
W dalszym ciągu mego przypadkowego podziękowania za pochlebną ocenę mojej drobnostki, od którego 
nie mogłem się powstrzymać, muszę zaznaczyć, iż utwór mój uznano za próbę „tej poetyckiej i drama
tycznej formy, której mistrzami we Francji stali się F. Coppee, Teofil Gautier, T. De Banville, Emil Bergera! 
i wielu innych - jakkolwiek tego rodzaju właśnie dzieł wyżej wymienionych wielkich francuskich poetów 
niezawodnie z ogromną dla siebie szkodą nie czytałem; o ile zaś znam w ogóle kierunek ich poezji i swoje 
własne pisarskie usposobienie, zdaje mi się, że mógłby ich uwielbiać, ale, mimo nawet najszczerszej chęci, 
nie potrafiłbym iść w ich ślady. 
Dlaczego wystąpiłem w obronie - potępionych przez recenzenta „Czasu" „deklamatorek", to chyba jasne: 
według mego przekonania było to moim obowiązkiem . 

W końcu miło mi nadmienić, iż fragment mój ofiarowałem natychmiast po przedstawieniu w dowód 
wdzięczności artystce teatru krakowskiego Stanisławie Dzirytównie. 

Kazimierz Tetmajer „Kurier Polski" 123/1892 

opracowała Elżbieta Bińczycka 




