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JULIUSZ KLEINERJAKO TEORETYK DRAMATU

1

W dorobku naukowym Juliusza Kleinera refleksje z zakresu teorii literatury zaj
mują miejsce szczególne. Zwracano już na to wielokrotnie uwagę, by przywołać tyl
ko szkic Stefanii Skwarczyńskiej1. Wprawdzie uczony nie zdążył zrealizować swego 
zamiaru, ujawnionego w przemówieniu z 3 lutego 1946 roku w auli Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, podczas uroczystości Jubileuszu 40-lecia swojej pracy na
ukowej - zamiaru opracowania „teorii badań literackich, mieszczącej w sobie teorię 
literatury”2. Ale wydany w ostatnim roku życia zbiór rozpraw pt. Studia z zakresu 
teorii literatury, gromadzący prace z lat 1922-19563 zarysował wyraziście - jak pisała 
Skwarczyńska - „zręby teorii literatury i podstawy metodologii Kleinera”4. Proble
matyka dramatu pojawia się w trzech rozprawach tego zbioru. Są to: Rola podmiotu 
mówiącego w epice, w liryce i w poezji dramatycznej-, Rola czasu w rodzajach literackich-, 
Istota utworu dramatycznego. Pierwsza i trzecia pochodzą już z lat czterdziestych. 

' S. Skwarczyńska, Juliusz Kleiner jako teoretyk literatury, [w: ] Juliusz Kleiner. Księgozbio
rowa o życiu i działalności, pod red. F. Araszkiewicza i J. Starnawskiego, Lublin 1961, 
s. 30-95. 

2 Juliusz Kleiner. Księga zbiorowa..., s. 7. 
3 J. Kleiner, Studia z zakresu teorii literatury, Lublin 1956. Trzy omawiane dalej rozprawy 
znajdują się na s. 39-64. 
4 S. Skwarczyńska, Juliusz Kleiner..., s. 84. 
5 Poza wyborami pism Kleinera także w antologii: Wprowadzenie do nauki o teatrze, 1. 1: 
Dramat - teatr, oprać. J. Degler, Wrocław 1976, s. 47-52. 

Istotę utworu dramatycznego kilkakrotnie przedrukowywano5, traktując nieomal 
jako „manifest genologiczny”. Stefania Skwarczyńska tak oceniała tę rozprawę:  
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[... ] należy podziwiać niezwykłą, godną wielkiego uczonego, gotowość Kleinera do 
dania posłuchu poglądom burzącym dotychczasowe nawyki myślowe. Kleiner daje 
tu wyraz zrozumienia nowszej teorii dramatu teatralnego, teorii przeciwstawiającej 
się tradycyjnej teorii, widzącej w nim rodzaj literacki. Nie można mówić jeszcze 
o pełnym akcesie Kleinera do tej teorii, ale trzeba mówić o przyjęciu jej najważ
niejszych przesłanek6 7 8 7 8. 

6 S. Skwarczyńska, /«//«rz Kleiner..., s. 85-86. 
7 H. Markiewicz, Dramat a teatr w polskich dyskusjach teoretycznych, „Dialog” 1982, nr 10; 
przedruk [w: ] Świadomość literatury, Warszawa 1985, zwł. s. 169-171. 

8 G. Freytag, Die Technik des Dramas, Leipzig 1863. 

Owa „nowsza teoria” to oczywiście tak zwana „teatralna koncepcja dramatu” 
zakładająca, że dramat nie należy do literatury jako sztuki słowa, stanowi sztukę 
odrębną, wielotworzywową, której pełnię przynosi dopiero realizacja sceniczna. 
Podobnie Henryk Markiewicz w studium Dramat a teatr w polskich dyskusjach 
teoretycznych1 zauważył, że stanowisko Kleinera zawarte w wykładach uniwersytec
kich w okresie międzywojennym (choć sformułowane w druku dopiero po woj
nie) było w dziejach polskiej teatrologii ważnym krokiem ku teatralnej koncepcji 
dramatu. A ściślej - ku „literackiej koncepcji teatru”, przyznającej tekstowi drama
tycznemu znaczenie scenariusza determinującego dzieło teatralne. 

Główne tezy Istoty utworu dramatycznego sprowadzić można do następujących 
punktów: 
1.  dramat nie jest równorzędny w stosunku do epiki i liryki, nie buduje bowiem 

konstrukcji słownych sugerujących pewne zespoły przedstawień, lecz jest 
kształtowaniem odrębnej rzeczywistości: teatralnej

2.  tworzenie dramatu jest konstruowaniem odrębnych podmiotów mówiących 
i działających. Dopiero z logiki sytuacji rodzi się słowo jako konieczny „gest 
słowny”

3.  dramat uprzytamniający wycinek rzeczywistego życia lub coś w rodzaju jego 
skupienia, skrótu i syntezy, nie rezygnuje z epickiego opowiadania, ani lirycz
nego wyznania. Ale przede wszystkim liczy się uzasadnienie i celowość słowa, 
wywiedzenie go z przebiegu zmiennej sytuacji i skierowanie jego intencji ku 
przyszłości: „sięganie w przyszłość jest linią dramatu i postawą publiczności”

4.  słowo - narzędzie wyłączne, jedyne literatury, jest w utworze teatralnym tylko 
jednym ze środków ekspresji (inne to: „mowa ruchów, gestów i mimiki”; „mowa 
sytuacji”; „mowa obrazu danego przez dekoracje”; „mowa świateł i mroków”)

5.  ze środków tych dramaturg kształtuje „całość wizji teatralnej - słuchową, wzro
kową, motoryczną”, obejmującą nadto „dynamikę losu”. 
Owa „dynamika losu” jako wyznacznik żywiołu dramatycznego, odróżniający 

poezję dramatyczną od innych działów poezji, epiki czy liryki - to niewątpliwie 
echo Freytagowskiej Die Technik des Dramas*. 
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Przykłady ilustrujące rozstrzygnięcia teoretyczne, wyjęte z analiz dramatów 

Słowackiego pokazują, że „dynamice losu” (i to interpretowanej według reguł po
wieściowych) poświęcił Kleiner więcej uwagi, niż „wizji teatralnej”: słuchowej, 
wzrokowej i motorycznej... 

Warto tutaj przypomnieć, że przywoływany artykuł ze Studiów z zakresu teorii 
literatury ułożony został przez autora z dwóch tekstów, ogłoszonych wcześniej na 
łamach krakowskiego miesięcznika „Listy z teatru”. Pierwszy z nich, wykorzystany 
w całości, wydrukowany został pod tym samym tytułem {Istota utworu dramatycz
nego') w numerze 24 z roku 1948. Z drugiego zaś, zatytułowanego Słowacki jako 
władca pozasłownej ekspresji teatralnej (numer 32 z 1949 roku), Kleiner wykorzy
stał fragment początkowy: charakterystrykę III aktu Balladyny, zakończoną zna
miennymi słowami: 

Te sceny tworzył poeta teatru, nie tylko władca słowa. Tworzył je artysta widzący 
scenę, widzący budowany świat samoistny w wymiarach scenicznych. 

Dopiero po tym stwierdzeniu pojawia się jednozdaniowa puenta pierwszej redak
cji Istoty utworu dramatycznego-. 

Dramaturg prawdziwy kształtuje całość wizji teatralnej — całość słuchową i wzro
kową, i motoryczną, i dynamikę losu mieszczącą. Tę całość winien mieć w świado
mości i teatr, i recenzent. 

Fragment o III akcie Balladyny pojawia się raz jeszcze, w ostatnim chronolo
gicznie, niedokończonym studium Kleinera pt. Słowacki jako dramaturg. Wydaw
ca ineditów Juliusza Kleinera, Jerzy Starnawski, prawdopodobnie nie zwrócił na to 
uwagi, stąd w drukowanym z rękopisu tekście znalazło się bardzo charakterystycz
ne pominięcie. Zdanie, które i w szkicu Słowacki jako władca pozasłownej ekspresji 
teatralnej, i w ostatecznej redakcji artykułu Istota utworu dramatycznego, brzmiało: 
„Te sceny tworzył poeta teatru, nie tylko władca słowa”, w tomie Studia inedita 
otrzymało kształt: „Te sceny tworzył poeta, nie tylko władca słowa”9. 

5 J. Kleiner, Słowacki jako dramatrurg, [w: J Studia inedita, oprać. J. Starnawski, Lublin 
1964, s. 436. 

10 Ibidem, s. 449. 

Jak pisał wydawca: 

Nie dokończona rzecz pt. Słowacki jako dramaturg - to rezultat, niestety, dopie
ro w drobnej części wykonany, nowych - ostatnich już przemyśleń profesora [... ], 
to zalążek przyszłej książki o Słowackim - dramaturgu10. 

Tym istotniejsza wydaje się kwestia, czy w „ostatnich przemyśleniach” Klei
ner nazywał Słowackiego nadal „poetą teatru”, czy też jedynie - „poetą”, dlaczego 
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z przepisywanego fragmentu ubyła puenta ze sformułowaniem: „artysta widzący 
scenę”... W tym wypadku filologiczna dociekliwość odnosi się do istotnych zało
żeń Kleinerowskiej interpretacji dramatów Słowackiego. 

Nie ulega bowiem żadnej wątpliwości, że analiza tych właśnie dramatów była 
bazą do teoretycznych sformułowań o „istocie utworu dramatycznego”. Powroty 
do Słowackiego oznaczały więc w twórczości naukowej Kleinera - nawrót do re
fleksji teoretycznej nad naturą dramatu. Nieprzypadkowo w Istocie utworu drama
tycznego Kleiner odwołuje się do Balladyny, nieprzypadkowo studium to powstało 
w momencie, gdy Kleiner w latach czterdziestych - jak precyzyjnie ustalił Jerzy 
Starnawski — kilkakrotnie powracał do analizy dramatów Słowackiego: 

[... ] tematem rocznej analizy seminaryjnej czynił: Balladynę (i to dwukrot
nie: 1945/46 - KUL, 1949/50 - UJ), Lilię Wenedę (1946/47 - KUL), Fantaze- 
go (1950/1951 - UJ). Rozprawy drobne poświęcone Balladynie, Horsztyńskiemu, 
Fantazemu i ogólnie Słowackiemu-dramaturgowi rozsiewał w ostatnich lat kilku
nastu w czasopismach literackich i teatralnych”. 

2

W ostatniej pracy z tego cyklu: Słowacki jako dramaturg'2 pozostał Kleiner wier
ny założeniu, że zainteresowanie poety formą dramatyczną wynikało z potrzeby 
obiektywizacji „własnej sfery duchowej”. Bohaterowie dramatów byli więc odczy
tywani, jak pisał Michał Głowiński, jako „literackie wcielenia wybranych składni
ków osobowości poety”, jako „jedna z form jej ekspresji”11 12 11 12 13. Pomiędzy psychologią 
procesu twórczego i psychologią zachowań bohaterów dramatycznych miały zaist
nieć owe „istotne ramy teatralne”, w które Słowacki ujmował owe kreacje... 

11 Loc. cit. 

12 J. Kleiner, Słowacki jako..., s. 394-444. Cyfry w nawiasach oznaczają strony cytowa
nego wydania. 
13 M. Głowiński, Studium lektury: Słowacki czytany przez Kleinera, [w: ] Style odbioru. 
Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 155. 

Zauważono już dawno, że fabuły dramatów Słowackiego Kleiner odczytywał 
często według wzorów powieściowych, ale przypomnieć warto, że powieściowy ro
dzaj akcji bywał dla Kleinera wynikiem nieumiejętnego stosowania techniki dra
matycznej. Gdy badacz stawia - w odniesieniu do Kordiana — pytanie: „czy to 
wszystko jest pomyślane konsekwentnie jako teatr? Czy to nie nie steatralizowa- 
na powieść? ” oraz gdy stwierdza, że „zasadnicza linia dramatu [mowa nadal o Kor
dianie] [... ] - historia chorej duszy [... ] raczej powieści odpowiada” (s. 417) - nie 
świadczy to wcale o dominacji określonego typu lektury. Raczej o niespełnieniu 
oczekiwań. 
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W analizie Kleinera dramat przeobraża się w powieść, gdy „poeta nie chce 

lub nie umie przelewać wyznań i analizy stanów psychicznych w dialog” (s. 417). 
Wzorem pozytywnym dla autora tych zarzutów był nie tyle ideał piece bien faite 
(jak sądzi Głowiński14), co Freytagowska absolutyzacja akcji bezpośrednio przed
stawionej w dialogu, charakteryzującej się rozwojem, kontrastowością i koncen
tracją. Stąd opinie o Mindowem (brak mu „świadomości kompozycyjnej” - s. 405) 
i Marii Stuart („ma coś z ćwiczenia dramatycznego” - s. 405). Stąd też wzięły się 
Kleinerowskie zarzuty wobec sposobu rozwijania akcji w Balladynie, w której razi
ła badacza „wielowierzchołkowość”, „wielokatastrofowość”. Dostrzegał u Słowac
kiego „jakiś krótki oddech poetycki, który każę bez stopni pośrednich zmierzać 
szybko do punktu kulminacyjnego i do katastrofy” (s. 435). 

14 Ibidem, s. 156, 161. 

Niedokończona rozprawa Kleinera poświęcona jest głównie dwóm dramatom: 
Kordianowi i Balladynie. W ich analizie szczególnie uwydatniona została kwestia 
„literackości” i „teatralności” dramatu. 

W Kordianie właśnie, jak pisał Kleiner, „rozsunęły się czy nawet rozpadły ścia
ny, które zamykały teatr dramatów młodzieńczych” (s. 410). Trafnym uwagom 
o „otwarciu rozległej przestrzeni” towarzyszy zaskakująca już dzisiaj opinia, że 
umieszczone „w karpackim pejzażu” Przygotowanie jest „wyraźnie tworem książko
wym, nie teatralnym”: 

„Błyska dziesięć razy i dziesięć tysięcy szatanów spada” - tak informuje objaśnienie 
sceniczne - piszę Kleiner. - Oczywiście nikt nie może myśleć o przedstawieniu na 
scenie prawdziwej, nawet największej, spadnięcia na ziemię 10 000 szatanów. Ale 
Przygotowanie to w ogóle nieorganicznie doczepiona budowa przedsionkowa, waż
na ideologicznie, nie teatralnie (s. 410-411). 

Dopiero, sądzi Kleiner, sceneria początku I aktu pozwala uwierzyć, że poeta 
„widzi to wszystko” i że „wymagałby od teatru, by publiczność to wszystko wi
działa” (s. 411). 

Niekiedy więc Słowacki „ujmował swe kreacje w istotne ramy teatralne” 
(s. 394), jak w scenie konnej jazdy Kordiana i Violetty. Scenę tę Kleiner uznał za 
„antycypację ruchomej sceny czy dekoracji filmowej” - dziś wiemy, że rozwiązanie 
takie umożliwiała ówcześnie „panorama ruchoma”. Kiedy indziej jednak w lektu
rze dramatów Słowackiego dominuje zdaniem Kleinera „poczucie niewidzialnej 
sceny prawdziwego teatru” (s. 411). Na przykład, wprowadzając po raz pierwszy 
postać Goplany w I akcie Balladyny. 

Poeta słowu swojemu przypisuje [... ] większą moc sugestii niż przedstawieniu tea
tralnemu. Tylko słowo jego potrafi narzucić wyobraźni cud nowych narodzin Afro
dyty. Nie ufa w tym względzie środkom teatru - toteż teatr nie powinien wbrew 
intencjom twórcy unaoczniać wyjścia rusałki z fal (s. 428-429). 
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Kleiner zapewne nie zgodziłby się ze Zbigniewem Raszewskim co do sta

łej obecności w wyobraźni twórcy Balladyny maszynerii romantycznego teatru, 
uruchamianej przez system sznurów, bloków i przeciwwag15 16. Autor monografii 
Słowackiego argumentuje, że skoro Skierka o nadprzyrodzonym zjawisku opo
wiada, przekazując zaklętą w słowa wizję poety, teatr nie ma już prawa tego una
oczniać... Na użycie maszynerii teatralnej Kleiner zezwoliłby tylko wówczas, gdy 
przewidują to jednoznacznie didaskalia dramatu (zestawiane z technicznymi moż
liwościami ówczesnych scen krajowych, a nie nieznanego badaczowi paryskiego 
Cirque Olympique): „zapadnia teatralna pozwala przedstawić, jak Grabiec tonie 
w ziemię, wierzba na tym miejscu wyrasta” (s. 435). 

15 Z. Raszewski, Słowacki i Mickiewicz wobec teatru romantycznego oraz O teatralnym 
kształcie „Balladyny“, „PamiętnikTeatralny” 1959, z. 1-3, s. 5-46, 153-186. 
16 J. Kleiner, Studia i szkice literackie S. Skwarczyńskiej, „Życie i Myśl” 1954, nr 1, s. 199- 
-205. 

Zarysowującą się sprzeczność pomiędzy poetą słowa i poetą teatru rozwiązać 
można tak (na gruncie Kleinerowskiej koncepcji dramatu): technika teatralna obec
na jest o tyle w dramatach Słowackiego, o ile mówi o tym wyraźnie tekst poboczny, 
wyznaczający pozajęzykowe składniki dzieła teatralnego. Tekst poboczny konfron
towany być musi z możliwościami teatralnej techniki - i zdrowym rozsądkiem (jak 
wprzypadku 10 000 szatanów... ). Obrazy zawarte w tekście głównym są własnością 
poety i poezji w ogóle, więc teatr nie powinien budować wizualnych tautologii. 

3

Takie poglądy znalazły swoje teoretyczne uzasadnienie nie w rozprawie Istota 
utworu dramatycznego z 1948 roku, a w opublikowanej sześć lat później recenzji 
Kleinera ze Studiów i szkiców literackich Stefanii Skwarczyriskiej'6. Tam właśnie 
Kleiner postanowił kilkoma zastrzeżeniami „ograniczyć słuszność”, jak pisał, tezy 
o wielotworzywowości sztuki dramatycznej. Oto najważniejsze ograniczenia: 
1.  „tworzywo słowne, nie będąc jedynym, pozostaje jednak w dramacie głównym

[... ], w nim dane zostaje zdeterminowanie czynników innych [... ], słowom 
wtórują inne tworzywa, a jeśli nie są z nimi w harmonii, uznane być muszą za 
niewłaściwe”

2.  jednoznacznie określonym przedmiotem badań przy analizie utworów drama
tycznych jest tylko utwór dany w tekście autora, a przedstawienia czy serie 
przedstawień są to rozmaite konkretyzacje (według terminu Romana Ingarde
na), stanowiące specjalne momenty w życiu teatralnym dzieła

3.  „możliwy jest [... ] różny stosunek autorów do tworzonego dzieła teatralnego: 
jedni pozostawiają ekspresję pozasłowną teatrowi, jak Racine, inni chcą stwo

-502-



-JULIUSZ KLEINER JAKO TEORETYK DRAMATU -
rzyć pełny twór na scenie żyjący, jak Wyspiański (dodajmy na marginesie, że 
z analizy Balladyny i Kordiana wynika, że niektóre sceny tych dramatów zda
niem Kleinera bliższe są „stronie Racine’a”, inne z kolei przesuwają się w stro
nę, wyznaczoną powyżej nazwiskiem Wyspiańskiego)

4.  „nikt nie zechce z historii literatury wykreślić jej części integralnej i częstokroć 
szczytowej, jaką jest twórczość dramatyczna”. 
Do opisu Kleinerowskiej koncepcji dramatu nie wystarczy zatem przywoływa

nie jedynie trzech rozpraw z tomu Studia z zakresu teorii literatury. Należy sięgnąć 
po ostatnie analizy dramaturgii Słowackiego: zarówno po tekst z 1949 roku, Sło
wacki jako władca pozasłownej ekspresji teatralnej, jak i po studium, któremu po
czątek dał wykład w ostatnim roku akademickim Kleinera 1956/1957 - Słowacki 
jako dramaturg. Trzeba ponadto dokładnie przeanalizować uwagi Kleinera na te
mat teatralnej teorii dramatu w powstałej w 1954 roku recenzji ze Studiów i szki
ców literackich Stefanii Skwarczyńskiej. 

Zawarty w tak zestawianych tekstach zarys teorii dramatu Kleinera można 
umieścić pomiędzy koncepcją Romana Ingardena z Das Literarische Kunstwerk, 
analizującego widowisko teatralne jako graniczny wypadek dzieła literackiego17, 
a teorią Stefanii Skwarczyńskiej, „wyłączającej dramat z terenu literatury, jej teorii 
i historii”18. 

17 R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii 
literatury, Warszawa 1960, s. 400. 
18 H. Markiewicz, Dramat a teatr..., s. 179. 
19 Por. A. Hutnikiewicz, Czy dramat jest dziełem literackimi, „Dziś i Jutro” 1954, nr 42, 
s. 3; R. Taborski, Dramat jest także literaturą, „Dialog” 1962, nr 1, s. 112-115; J. Abra- 
mowska, Literatura - dramat - teatr, „Dialog” 1970, nr 12, s. 148-151. 

W wieloletniej dyskusji, jaka toczyła się w Polsce na temat: „dramat a teatr” 
- byłby więc Juliusz Kleiner po stronie dyskutantów z lat pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych: Artura Hutnikiewicza, Romana Taborskiego, Janiny Abramowski ej19. 
A więc wbrew teorii teatralnej dramatu - po stronie zwolenników „podwójnej na
tury” tego rodzaju literackiego. 
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