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Krzysztof Wolicki 

SLOWO O STARCIE 

W latach 1945-47 teatry dla dorosłych - przy
pomnijmy, że w tamtych latach trysnął i tryska 
po dziś dzień istny gejzer literatury dramatycznej 
dla dzieci i młodzieży - dysponowały przede wszyst
kim sporą liczbą tekstów powstałych w czasie woj
ny lub nawet bezpośrednio przed nią, ewentualnie 
przerobionych. Na premierę czekały też - z róż

nym skutkiem - utwory tychże autorów pisane 
już po wojnie. Zgłosiło się trochę nowych drama
topisarzy, najczęściej poetów i prozaików próbu
jących po raz pierwszy sił w teatrze i.. .' kohorta 
grafomanów. Debiutanci autentyczni dramatu nie 
tykali. Pierwszy impet powojenny, żywiołowe pow
stawanie tearów amatorskich lub, najczęściej, ama
torsko - zawodowych w małych miastach i · mias
teczkach (zawodowych teatrów dramatycznych było 

w końcu roku 1946 - 34); obniżenie kryteriów wo
bec wreszcie wolnego słowa polskiego na scenie · 
głód rozrywki oraz - czynnik stopniowo nabiera~ 
jąc~ coraz większej wagi - schematyczne interpre
tacJe rewolucji kulturalnej w teatrze - w szystko 
to spowodowało, że szuka jawnej grafomanii od
nosił niemałe triyumfy. Ale pozostańmy przy lite
raturze. ( ... ) 

Warto wspomnieć, że · już wtedy widoczna skłon

ność dramaturgów do traktowania historii jako go
towego zbioru anegdot tematycznych wkrótce bar
dzo się upowszechni. Maliszewski Brandstaetter 
Barnaś, Kubacki, Broszkiewicz, Auderska, Morstin: 
Iwaszkiewicz, Świrszczyńska, Brandys - oto naj
bardziej tylko reprezenatywne nazwiska z licznego 
grona dramaturgów sięgających po temat historycz
ny w imię, w założeniu, rewizji historii, to znaczy 
jej obrazu dominującego w świadomości społecznej. 

Ale założenie okazało się tylko werbalne, rewizja 
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była najczęściej uzupełnianiem, przyczynkarstwem 
lub wprost ilustracją, a potem ' aluzyjnością 
szczególnie natrętną . Dramaturgii historycznej aż 
po koniec lat pięćdziesiątych i poza jednym może 
wyjątkiem „Stanisława i Bogumiła" brak istotnej 
fascynacji tematem właśnie historycznym. Tylko 
u Dąbrowskiej wybór tematu wynika równocześnie 
i z historii autentycznej , i z przemyśleń współczes
nych, u innych proporcje są najzupełniej zwichnięte, 
decydują różnorakie względy doraźne. A w latach 
sześćdziesiątych zainteresowanie tematem historycz
nym wygasa niemal zupełnie : dotychczasowe spo
soby „posługiwania się" historią uległy widać kom
promitacji, choć jednocześnie rośnie gwałtownie po
pyt na dokumentację historyczną i pamiętnikarską.„ 
Powróćmy wszakże do początku. 

Ukazało się trochę komedii. Ludwik Hieronim 
Morstin wystawił „Penelopę" - ze współczesną alu
zją do powrotu żołnierzy - i zaraz potem „Taniec 
księżniczki" bardzo nieudaną komedię z teraźniej
szości... młodopolskiej. Grzymała - Siedlecki w Byd
goszczy i w Gdyni wystąpił z komedyjką „Juliusz 
Szylong, czyli Ludzie są ludźmi" . Artur Maria Swi
narski rozpoczął karierę odkrywcy antyku podka
sanego - po ateńsku , po parysku i po kielecku. 

I znów warto może kilka słów poświęcić idei 
tematu mitycznego w tym okresie. Pełnił - w tek
stach Gaycego, Swinarskiego, Świrszczyńskiego , Flu
kowskiego, Morstina - funkcje dwojakie. 

Po pierwsze - dostarczał schematów sytuacyj
nych. Właśnie w okresie tak bogatym w wy.darze
nia odczuwano ich potrzebę: schematy mitologiczne 
pozwalały na natychmiastowe opanowanie mnogości 
nowych zjawisk. Nikt już przecież nie wierzył nie 
tylko w odpowiadające tym schematom mity, ale 
nawet w wyjątkową dostojność samego schematu. 
Nie groziło zatem ani branie ich a la lettre, ani 
oburzenie na szargaczy świętości, a jednocześnie ka±-
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demu musiała imponować bezsporna literacka trwa
łość schematu mitycznego Opanowanie nowych zja
wisk przy pomocy sytuacji mitologicznych miało 

oczywiście charakter formalny: umożliwiały jedynie 
budowę „akcji z sensem", niezależnie od -tego czy 
autor, jak Morstin, „współpracował" z mitem, czy 
też, jak Świrszczyńska", podejmował z nim „pole
mikę'', czy wreszcie, jak Swinarski, tylko drwił. 

Druga funkcja tematu mitycznego należało do 
kręgu socjologii politycznej. Temat ten wyróżniał 

i forytował w teatrze odbiorcę inteligentnego, i to 
tym bardziej, im mniej sam mit był traktowany 
serio (a posługiwano się w tych latach wyłącznie 

mitologią klasyczną). Przeciw temu wyróżnianiu 

skierowano wkrótce atak polityczny. Jedni byli 
w ogóle „przeciw mitom" jako ootyracjonalistycz
nym, pojmowali je więc zupełnie serio; inni propo
nowali, wręcz przeciwnie, żeby albo je zdemasko
wać, albo rehabilitować w nich „pierwiastek ludo
wy" tęsknoty za sprawiedliwością dziejową i mo
ralnym porządkiem społecznym. 

Wykorzystując te możliwości Krystyna Berwińska 
napisała w roku 1948 swoje „Ocelenie Antygony" 
(„Obrona Anygony" w pierwszej wersji tytułu). 

Próba była ambitna, ale nieudana; zresztą jedyna. 
Antyku w teatrze nie ocalono. W dramacie - po
tem już pisany do szuflady - tematyka mityczna 
szybko, podobnie jak historyczna, ewolucja w alu
zyjność. ( ... ) 

... 
Urok poetycki, filozoficzna mgiełka, bogate zaplecze 
erudycyjne, artystowska najczęsc1eJ problematyka 
i patriotyczne obramowanie mogłoby zapewnić tym 
tekstom ' powodzenie zarówno wśród przedwojennej 
inteligencji, jak i snobistycznej warstwie nowobo
gackich, gdyby nie to, że nie mogły przemóc poczu
cia czczości, jakiego w związku z nimi doznawał 

teatr i jego widownia, uwikłane w najbardziej burz
liwe przemiany historii codzienności. Z drugiej 
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strony mądry wyjątek" Dąbrowskiej nie mógł być 
przyjęt;' chociażby dlatego, że na polu bitwy nie ma 
popytu na histodozofię. 

o tym natomiast, że utwory isotnie poetyckie i do
brze skomponowane nie wytrzymały próby czasu, 
zadecydowała przede wszystkim literacka konwen
cja, bardziej wielosłowna niżby to wynikało z nauk 
bezpośredniego inspiratora tej d~amaturgii, Gireau
' doux. ( ... ) Tradycja młodo.polska żywa nawet w ope
rettach Swinarskiego, też odegrała tu swoją nega
tywną rolę. Nic więc dziwnego, że sprawdził się 
z tych lat jedynie Szaniawski. 

Krzystof Wolicki 

(fragmenty eseju pod tym tytułem, w tomie: „Wszy
stko jedno co o 19.30". PIW, Warszawa, 1969). 
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MIT O ACHILLESIE 

Przepowiednie odegrały w życiu Achillesa rolę 

większą niż w dziejach innych antycznych herosów. 
Zaczęło się wszystko od stwierdzenia, że syn nereidy 
(boginki morskiej) Tetydy przerośnie sławą i znacze
niem swego ojca. Z tych właśnie względów gromo
władny Zeus zrezygnował z zalotów do pięknej bo
ginki oddając ją śmiertelnikowi Peleusowi. 

Tetyda pragnąc zapewnić · dzieciom nieśmiertelność 

paliła ich ciała i prochy odsyłała na Olimp. W ten 
sposób zginęto sześdu synów Peleusa i Tetydy. Tyl
ko najmłodszego wyrwał z rąk matki rozwścieczony 

władca, w momencie -gdy wypalano mu tylko kość 

u stopy. Wypaloną kostkę zastąpiono potem kością 

ze szkieletu giganta Damydosa. Inna, niejako bar
dziej humanitarna, wersja, powiada, iż Tetyda za
nurzyła syna w wodach Lety i śmiertelna pozostała 

tylko pięta, za którą boginka syna trzymała. Stąd 

właśnie porzekadło o „pięcie Achillesa". 

Inna przepowiednia pokierowała dalszymi losami 
bohatera. Mówiła ona, że Achilles okryje się nie
śmiertelną sławą i zginie młodo, albo będzie żył 

długo ale sławy nie osiągnie nigdy. Pragnąc ocalić 

synowi życie Tetyda przebrała go za dziewczynkę 

i powierzyła opiece Likomedesa, króla Skyros, 
przebywał pod. imieniem Kerkysery, Aissy 
Pyrry. 

gdzie 
albo 

I przepowiednia trzecia. Kalchas, kapłan Apollina, 
. renegat z Troi, stwierdził, że miasto nie zostanie 
zdobyte bez współudziału Achillesa, siódmego syna 
Tetydy i Peleusa. Odyseusz, Nestor i 'Ajas zostali 
więc delegowani na Skyros w celu . odnalezienia 
chłopca. Likomedes pozwolił posłom przeszukać pa
łac. Poszukiwania nie dały jednak rezultatu. Wów
czas opatrznościowy okazał się fortel Odysa, który 
wyłożył stosy podarków - kosztowności, przepasek, 
haftowanych sukien i tym podobnych przedmiotów 
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i zaprosił dworki aby wybrały sobie co im się po
doba. Następnie kazał dąć w trąby i hałasować bro
nią. Wówczas jedna .z dworek chwyciła tarczę i włó
cznię leżącą między podarkami. Był to Achilles. 

Mit powiada jeszcze, że Achilles miał romans 
z królewską córką Dejdameją (Deidamią) i ze 
związku tego urodził się syn zwany Pyrrosem. O in
nych córkach Likomedesa nic nie wiadomo. 

Liczne były zasługi i przewagi młodego herosa 
pod Troją . . Zginął wreszcie z ręki Parysa, którego 
dłonią kierował pono sam Apollin mszcząc się za 
doznane zniewagi. Inni twierdzą, że to Apollin przy
brał postać Parysa. Jeszcze inna wersja powiada, że 
Achilles zginął w wyniku spisku, zaś osią intrygi 
była Poliksena, córka Priama, oddaną przez ojca 
Achillesowi w zamian za ciało Hektora. 

Jest to już jadnak problem, który wykracza poza 
ramy naszej komedii. 

(opracowano na podstawie książki Roberta Gravesa 
„Mity greckie". PIW, Warszawa, 1~67). 
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ANEKSY DO „ACHILLESA" 

Gdyby tą „komedię pozor nie cyniczną" potrakto
wać zupełnie serio, komentarz składać by się mu
siał z samych odnośników. Próbujemy się z tego 
obowiązku wyłgać, przedstawiając w programie dzie
je Achillesa od narodzin aż po wyjazd na podbój 
Ilionu, dzieje zgodne z wersją oficjalną zawartą 

w licznych mitach greckich. Nadal pozostaje jednak 
margines wymagający najkrótszego choćby wpro
wadzenia. 

Motywy antyczne są nieodmiennie żywotne. Pisa
rze wielu epok wracali do starych wątków by zmie
niając założenia (czasami tylko rozwiązania) , przy
dać im nowych, . zgodnych z programem epoki treś

ci. Dość tu przypomnieć Racine'a („Fredra", „Andro
macha", „Brytanik" i inne) w literaturze francus
kiego klasycyzmu, czy Goethego (choćby „Ifigenia 
w Taurydzie") w literaturze niemieckiej. Ostatni ma
sowy w dramatopisarstwie światowym zwrot ku te
matom antycznym przypadł na lata trzydzieste i wią
że się nierozłącznie z nazwiskiem Jean Giraudoux, 
autora „Amfitriona 38" (co znaczy, że sztuka jest 
trzydziestą ósmą z kolei literacką wersją dziejów 
Amfitriona) i jego szkoły (w tej liczbi°e ucznia bo
daj najzdolniejszego Jean Anouilha - choćby „An
tygona"). Nie jest to - biorąc pod uwagę gatun
kowy ciężar propozycji - nurt zupełni~ jednolity. 
Wspominamy wyżej „Amfitrion" jest przede wszyst-

kim zabawą na mitach antycznych opartą, ale tenże 

autor napisał sztukę „Wojny trojańskiej nie będzie", 

utwór o akcentach jeśli nie antywojennych, to już 

napewno pacyfistycznych. Podobnie wymieniona 

uprzednio „Antygona" Anouilha ze starego mitu pró

buje snuć nowe problemy: obowiązek moralny prze

ciw władzy, władza przeciw obyczajowi, racja stanu 

czy sprawy inne, w tym także najbardziej osobiste. 
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Stwierdzenie, że Artur Marya Świnarski był poz
nym spadkobiercą tamtych doświadczeń, nie tylko 
k,rzywdziłoby naszego autori;t lecz także najniesłusz

niej tentowało tych, którzy wywodzili o wtórności 

naszej literatury, uzależniali ją od obcych (głównie 

zresztą francuskich) wzorców. Faktem jest jednak, 
że gdzieś istnieją punkty styczne między tamtymi 
propozycjami a dramatopisarskim dorobkiem Swi
narskiego. 

Zresztą w teatralnych doświadczeniach autora 
znakomitych parodii nie wszystko jest jednolite. 
„Ararat" to wolteriańska kpina z mitologii chrześci

jańskiej, z poza komediowej intrygi „Powrotu Alce
sty" wcale wyraźnie „wystają" akcenty zgoła filozo
ficzne, „Huragan" jest zgrabnym pastiszem, wersją 

szekspirowskiej „Burzy", „Achilles i panny" pro
ponuje niepozbawioną refleksji zabawę, ale stano
wiące niejako kontynuację tej sztuki „Złota wieża" 

i „Epilog w Egipcie" mają już jeszcze poważniejszy 
charakter. 

„Achilles i panny" jest więc po prostu zabawą 

opartą o fragmenty mitologicznego „życiorysu" hero
sa Achillesa, syna boginki Tetydy i śmiertelnika 

Peleusa . ._ Aby jednak zabawę spotęgować, wbrew 
mitom, przydaje Likomedesowi, poza Deidamią, 

cztery dalsze córy, które w akcie drugim przyszły 

bohater (dla przedłużenia rodu) pracowicie zapład

i:;ia. Nie dość na tym, żeni Swinarski władcę Skiros, 
Likomedesa z s a .m ą Safoną. Ta jednak ma już 
poza sobą nie tylko poetyckie wzJ.oty, lecz także 

az1ewczęce przyJazme z wyspy Lebos, które i w po
rzekadłach i w języku nauki do dziś trwają. Uro
dziła już Likomedesowi (los mściwy się okazał) pięć 

córek i teraz już tylko kury maca, zupełnie jak 
(nie podejrzewam jednak świadomych zależności) 

Romulus Wielki w sztuce Durrenmatta. A kome
diowy efekt zupełnie jak w innej sztuce polskiego 
autora, w której głównym tematem rozmów innej 
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literackiej damy a takoż sawantki z niemniej sław

nym kompozytorem jest po prostu pularda. Emery
towana poetessa Safona jest już - jak wywodzono 
po warszawskiej premierze - Dulską z wyspy Ski
ros, Likomedes jest więc zapewne Felicjanem. Na 
tym jednak koniec analogii. Achilles to nie jest 
Zbyszko. Zbyt posłuszny jest mamie żądającej wnu
ków, nawet słaniając się na nogach, z honorem 
wypełnia jej życzenia. Na przeszłość Safony i jej 
dzień dzisiejszy patrzy Swinarski z przymrużeniem 

oka, z właściwym też (sobie) dystansem odnosi się 

do wszystkich damsko - męskich sprawek i pery
petii. 

W recenzji z warszawskiego przedstawienia je
den z krytyków pisał: „Morał jest prosty: panny 
róździe dzieci bohaterom. (. .. ) Jedynym przeznacze
niem kobiety jest macierzyństwo. Nie powiem aby 
mnie ten morał zachwycał. Ale może mi się tylko tak 
wydawalo i sztuka w ogóle nie ma morału". 

Zapewne - sztuka tego typu morału jest pozba
wiona, co zresztą nie • znaczy - jest niemoralna. 
Wyraźnego morału żądali tylko twórcy oświecenio

wi (a także teoretycy zwulgaryzowanego socrealiz
mu). Dziś na pytanie: „co autor chciał nam przez 
dzieło swe powiedzieć" odpowiadać musi tylko dziat
wa szkolna. 

Całe szczęście, że sztuka nasza nie do tegą widza 
jest adresowana.- Można się dydaktyzmem nie przej
mować. Można się po prostu bawić. I myśleć. 

b. b. 
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ARTUR MARYA SWINARSKI 

(nota biograficzna) 

Artur Marya Swinarski urodził się 28 lipca 1900 
roku w Brodnicy na Pomorzu. Studiował filologię 

niemiecką na Uniwersytecie Poznaóskim. Debiuto
wał w roku 1920 na lamach poznańskiego „Zdroju" 
utworami poetyckimi. Debiutem książkowym byl 
tom „Harakiri" wydany w roku 1924. W latach 
1928 - 1933 był stałym współpracownikiem po·znań

skich kabaretów literackich, następnie zaś kierow
nikiem działu kulturalnego „Kuriera Bałtyckiego" 

w Gdyni. Okres okupacji i pierwsze lata powojen
ne spędził w Krakowie. W roku 1952 przeniósł się 

do Warszawy. Był twórcą wszechstronnym - poetą, 

satyrykiem, tłumaczem, wreszcie dramatopisarzem. 

Pierwszym wydanym w książce utworem scenicz
nym Swinarskiego była „Legenda o mądrym mężu" 
(1948), w dwa lata później wspólnie z satyrami uka-. 
;,;uje się „Huragan" będący pastiszem, lub raczej 
wolną transpozycją szekspirowskiej „Burzy". Dal
sza droga twórcźa Swinarskiego - dramaturga to 
przede wszystkim zainteresawtnie mitologią grec
ką' - „Achiles i panny" (1956), sztuka ta łącznie 

z dwoma króts~ymi utworami „Złota wieża" i „Epi
log w Egipcie" wydane zostały pod tytułem „Try
logia Trojańska. W dwóch wieczorach'', „Powrót 
Alcesty", ale także mitologią chrystianizmu - „Ar
rarat", opowiadający o losach patriarchy Noego. 

Artur Marya Swinarski umiera w Wiedniu 4 paź
. dziernika 1965 roku. 
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