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WPROWADZENIE

Na polskim rynku czytelniczym Znajdziemy wiele opracowań poświęco
nych twórczości Antoniego Słonimskiego. Będą nimi zarówno artykuły pra
sowe, drukowane w prasie codziennej i specjalistycznej, wzmianki, notki, 
obszerne i lakoniczne wywiady, których Słonimski udzielał i jako pisarz, 
i jako poodwilżowy prezes Związku Literatów Polskich (w latach 1956- 
-1959), a także portrety, szkice, liczne wspomnienia, felietony, których był 
głównym bohaterem; listy, wreszcie, prace badawcze i rozprawy. Autor 
Drogi na Wschód to postać znana, kontrowersyjna, intrygująca, a przede 
wszystkim barwna. W indeksie nazwisk wielu książek, odnoszących się 
w sposób bezpośredni lub pośredni do tematyki związanej z dwudziestole
ciem międzywojennym, a także do czasów powojennych, musi się pojawić 
nazwisko Antoniego Słonimskiego. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że Sło
nimski należał do elity pisarskiej lub śmietanki przedwojennego życia lite
rackiego oraz kabaretowo-artystycznego, ani też z powodu jego licznych 
publikacji, ukazujących się w PRL-u w przyzwoitych nakładach (oczywiście 
do czasu, gdy popadł w niełaskę i jego nazwisko trafiło na indeks). Sława 
autora Alarmu brała się w dużym stopniu z nieprzeciętności jego talentu 
literackiego, niezwykłości felietonistycznego zacięcia, jak również stąd, że 
w swojej karierze pisarskiej, publicystyczno-dziennikarskiej i recenzenckiej 
zetknął się z wieloma osobami. Przyciągał do siebie innych twórców, ugru
powania literackie, frakcje polityczne, a ponieważ bywał, jeździł, znał 
i w dodatku wypowiadał się na temat istotnych problemów życia społecz
nego i artystycznego, stał się z czasem symbolem fermentu i dynamiki lat 
dwudziestych oraz trzydziestych. Jak się potem okaże - również znakiem 
tragiczności polskiej socjety tamtego czasu, która po 17 września trafiła 
z Alei Ujazdowskich do bombardowanego Londynu. Angielski dżentelmen 
w panamskim kapeluszu, z nieodłączną laseczką w ręku - tak nieustannie 
wspominają Słonimskiego znajomi. W legendzie pozostaje do dzisiaj czło
wiekiem towarzysko-artystycznego salonu. 

Kariera literacka, publicystyczno-dziennikarska, recenzencka - ta świa
domie wprowadzona kolejność do pewnego stopnia odzwierciedla auten
tyczną hierarchię zainteresowań krytyka, ale też uzmysławia, jak pozornie 
dalekie miejsce zajmuje w jego pracy zawodowej teatr. Podobnie jest i z re
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cepcją tej dziedziny jego twórczości w badaniach literacko-naukowych, 
również z ulokowaniem jej w świadomości współczesnego czytelnika. Gdzie 
należy upatrywać przyczyn takiego stanu rzeczy? Otóż Antoni Słonimski 
debiutował przede wszystkim jako poeta i autor wierszy kabaretowych. Od 
1913 roku współpracował z satyrycznym pismem „Sowizdrzał" w charakte
rze grafika oraz recenzenta teatralnego, podpisującego się pseudonimem 
Pro-rok. Dalszą współpracę z prasą - „Sowizdrzałem", „Skamandrem", 
„Kurierem Porannym", również „Kurierem Polskim" - przyjęło się postrze
gać jako drugorzędną część pisarskiej profesji Słonimskiego. Wreszcie trafił 
pod skrzydła Mieczysława Grydzewskiego, na ulicę Złotą 8. Z tygodnikiem 
„Wiadomości Literackie" związał swą zawodową działalność do 1939 roku. 
Był jego recenzentem i felietonistą. Zasłynął jako twórca Kronik tygodniowych. 
Choć Kroniki pojawiły się na łamach „Wiadomości Literackich" w trzy lata 
po ukazaniu się pierwszej recenzji teatralnej „asa"1, czyli w 1927 roku, i pu
blikowane były, podobnie jak tamte, aż do sierpnia 1939, jednak właśnie te 
pełne nerwu publicystycznego artykuły zdominowały uwagę odbiorców 
tygodnika i przyniosły ich autorowi największy przed wojną rozgłos, przy
ćmiewając sławę sprawozdań z teatru. Ale tylko w pewnym stopniu... Re
cenzje Słonimskiego stanowiły wizytówkę „Wiadomości Literackich" 
w innych kręgach czytelniczych niż Kroniki, ponieważ dotyczyły odmienne
go zakresu tematów i zagadnień. Należały do lektury środowisk artystycz
nych Warszawy. Wśród aktorów, reżyserów i scenografów stolicy nikt nie 
miał trudności w jednoznacznym skojarzeniu nazwiska Słonimskiego z pi
smem Mieczysława Grydzewskiego. Czytano sprawozdania w „Wiadomo
ściach Literackich" z zainteresowaniem, gdyż oceniały one konkretnych 
ludzi i ich dzieła.

’ as - pseudonim prasowy Słonimskiego. Pseudonimem tym poeta podpisywał przede 
wszystkim recenzje teatralne drukowane w „Wiadomościach Literackich".

Wydaje się, że właśnie czytelnicy Kronik, jako późniejsi literaturoznawcy 
lub prasoznawcy, poświęcili po wojnie znacznie więcej uwagi twórczości 
publicystycznej Słonimskiego niż teatrolodzy, czyli potencjalni czytelnicy 
jego przedwojennych recenzji. Proporcje są tu znacząco zachwiane, ale po
wyższe twierdzenie nie musi być do końca prawdziwe. Sprawa recenzji 
teatralnych jest w całej spuściźnie literackiej Słonimskiego o tyle skompli
kowana, że - jak do tej pory - nie istnieje pełny, nieocenzurowany, profesjo
nalnie przygotowany i opracowany zbiór jego sprawozdań z teatru, który 
stanowiłby kompendium wiedzy na ten temat i punkt wyjścia badań na
ukowych. Gwałt na Melpomenie, wydany po raz pierwszy przez wydawnic
two „Czytelnik" w 1959 roku w dwóch tomach, potem wycofany z druku 
przez cenzurę i jeszcze raz wydany w 1982 roku w wersji skróconej, to lite
racki „wrak", któremu nie sposób zaufać, i który do dziś pozostaje symbo
lem nieustannej ingerencji władz komunistycznych w polskie życie literac
kie. Jednak książka ta jest jedyną dostępną w bibliotekach pozycją zawiera
jącą refleksje teatralne Słonimskiego. Sytuacja recenzji wydaje się o tyle jesz
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cze smutna, że - bez rzetelnego opracowania i przypisów - Gwałt na Melpo
menie czytelnik traktuje momentami jak trudny do rozwiązania rebus, ze 
względu na użyte przez autora archaizmy językowe, przywołanie auten
tycznych, mało znanych postaci z życia publicznego stolicy czy nieczytelne 
w obecnych czasach aluzje. Poza tym brak w nim pełnych notek o spekta
klach i dat premier.

Również nikt się nie pokusił o zredagowanie, opracowanie i udostępnie
nie drukiem utworów scenicznych Słonimskiego, a przecież były to teksty 
przed wojną grywane. Z wyjątkiem Wieży Babel, wydanej przez Państwowy 
Instytut Wydawniczy już po wojnie, bo w 1972 roku, Słonimski jako dra- 
matopisarz nie istnieje w świadomości publicznej. Pewne odświeżenie 
w ponad 50-letnim zastoju wprowadziły lata dziewięćdziesiąte XX wieku, 
płodne w interesujące inscenizacje dramatu Rodzina, wystawianego na war
szawskich i krakowskich scenach oraz w Teatrze Telewizji. Spektakle nie
wątpliwe pobudziły uwagę recenzentów, którzy mieli okazję dokonać 
skrótowej egzegezy problematyki innych komedii Słonimskiego. Jednak 
ponieważ nadal nie pojawiła się monografia utworów scenicznych, można 
zaryzykować stwierdzenie, iż obszar dramatopisarstwa Antoniego Słonim
skiego pozostaje dziś nieodkryty, w związku z czym jego analiza nie jest 
w stanie zająć tej pozycji w spuściźnie literackiej autora, jaką zajmują opraco
wania innych dziedzin jego twórczości.

Zdecydowanie więcej piszę się o Słonimskim - poecie, przyjacielu, emi
grancie, działaczu Pen Clubu, szefie ZLP, publicyście i dziennikarzu. Jest 
wiele tekstów o związkach artysty ze „Skamandrem" i „Skamadrytów" 
z nim, wreszcie analiz literackich Godziny poezji, Drogi na Wschód oraz 
wpływu tej liryki na powojenne pokolenie czytelników. Autorzy artykułów 
o Kronikach tygodniowych, tych naukowych i tych popularyzujących twór
czość Słonimskiego, koncentrują uwagę na uporządkowaniu poglądów po
litycznych felietonisty, uwzględniając w szczególności jego liberalno- 
-pacyfistyczną orientację. Słonimski - socjalista, społecznik, miłośnik futu- 
rologii - nie jest dla polskiego czytelnika osobą anonimową, choć i tutaj 
można by się tłumaczyć brakiem dostępu do źródeł, biorąc pod uwagę inge
rencję cenzury w jego publikacje. Wybór Kronik tygodniowych, który ukazał 
się w roku 1956 (były też ich wydania przedwojenne: Moje walki nad Bzdurą, 
Heretyk na ambonie, W beczce przez Niagarę) ze wstępem Władysława Kopaliń
skiego2, również został ocenzurowany, toteż nie powinien stanowić wiary
godnego punktu odniesienia. Na szczęście pojawiła się kolejna, współczesna 
edycja Kronik. Dwa ich pierwsze tomy (obejmujące lata 1927-1931 i 1932-1935) 
opublikowało w nowym opracowaniu Wydawnictwo LTW w 2001 roku3.

2 Kroniki tygodniowe 1927-1939, wstęp, wyb. i przyp. W. Kopaliński, PIW, Warszawa 1956.
3 A. Słonimski, Kroniki tygodniowe, 1927-1931, przedm. R. Loth, Wydawnictwo LTW, War

szawa 2001 oraz Kroniki tygodniowe, 1932-1935, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2001.

Należy zadać pytanie, czy znany jest polskiemu czytelnikowi portret 
Słonimskiego - obrońcy specyficznego wizerunku polskiego teatru między- 
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wojennego, moralisty, wielbiciela dramaturgii G.B. Shawa i inscenizacji Le
ona Schillera. Czy ta „strona medalu" wybitnego felietonisty jest rozpozna
walna, zarówno w kręgach specjalistów, jak i entuzjastów sztuki teatru? 
Spójrzmy na krótki wybór bibliograficzny, odnoszący się do twórczości re- 
cenzenckiej autora Obecności. Pierwszy adres w tym wyborze to katowicki 
ośrodek uniwersytecki i badania nad krytyką teatralną prowadzone tam 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pod kierunkiem Eleonory 
Udalskiej. Udalska jeszcze w 1979 roku zwracała uwagę na brak rzetelnego 
opracowania wszystkich przedwojennych recenzji teatralnych, a przecież, 
jak pisała, „odbijają [one, przyp. aut.] najważniejsze prądy teoretyczno- 
-estetyczne, wielkie marzenia o reformie teatru, ujawniają wyobraźnię inte
lektualną i estetyczną pokolenia. Niekiedy utożsamiają się z teorią sztuki 
w ogóle i z jej filozoficzną refleksją"4. Pokłosiem alarmu badaczki był, jak się 
zdaje, tekst Anny Krajewskiej pt. Antoniego Słonimskiego zachowania krytyczne, 
zamieszczony w Szkicach o krytyce teatralnej5, kolejnej, powstałej na Uniwer
sytecie Śląskim w 1981 roku, pracy z tej dziedziny. Oprócz recenzji Słonim
skiego, naukowcy omawiali w niej również twórczość recenzencką Tade
usza Boya-Żeleńskiego, Witolda Laskowskiego, Jana Lorentowicza i Włady
sława Zawistowskiego.

4 E. Udalska, O potrzebie historii krytyki teatralnej [w:] Wokół teorii i historii krytyki teatralnej, 
pod red. E. Udalskiej, Uniwersytet śląski, Katowice 1979, s. 10.

5 A. Krajewska, Antoniego Słonimskiego zachowania krytyczne [w:] Szkice o krytyce teatralnej, 
pod red. E. Udalskiej, Uniwersytet śląski, Katowice 1981.

6 M. Ruda, Pan Słonimski w teatrze, „Dialog" 1979, nr 1.
7 M. Szpakowska, Krytyk z zasadami, „Dialog" 1983, nr 6.
8 K.T. Toeplitz, Dramaturg nieznany. Refleksje o sztukach Antoniego Słonimskiego, „Dialog" 

1959, nr 2.
9 J.J. Lipski, Klasyk komedii: Antoni Słonimski, „Dialog" 1963, nr 1.
10 J. Sieradzki, Powrót Słonimskiego, „Dialog" 1982, nr 3.
11J. Godlewska, Komedie Słonimskiego a prasa, „Dialog" 1982, nr 3,4,5.

Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych obfitował w artykuły 
interpretujące komediopisarstwo autora Gwałtu na Melpomenie, choć i wów
czas pojawiły się wnikliwe omówienia jego działalności krytycznej. Mie
sięcznik „Dialog" zamieścił w pierwszym numerze z roku 1979 tekst Małgo
rzaty Rudej Pan Słonimski w teatrze6. Cztery lata po nim pojawił się Krytyk 
z zasadami Małgorzaty Szpakowskiej7. Periodyk publikuje w tym czasie tek
sty analizujące problematykę komedii Antoniego Słonimskiego (w tym samą 
komedię Lekarz bezdomny), które stanowią do dziś właściwie jedyne źródło 
wiedzy na ten temat. Choć już w latach pięćdziesiątych o komediach Sło
nimskiego pisał Krzysztof Teodor Toeplitz8, a potem Jan Józef Lipski9, 
prawdziwą kampanię wokół utworów scenicznych autora Czarnej wiosny 
rozpoczęły dopiero artykuły Jacka Sieradzkiego10 i Joanny Godlewskiej11. 
Pokazały one, między innymi poprzez zestaw omówień prasowych, doty
czących przedwojennych premier utworów Słonimskiego, jak wysoką pozy
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cję zajmował ich autor w polskim dramatopisarstwie dwudziestolecia i jak 
niewielkie miało to znaczenie dla literackiego i teatralnego życia PRL-u.

Nazwisko Słonimskiego nie pojawiło się w najpoważniejszej publikacji 
lat dziewięćdziesiątych, dotyczącej krytyki polskiej, Krytycy teatralni XX 
wieku12, przygotowanej również pod redakcją Eleonory Udalskiej (1992). Jej 
część druga, dotycząca okresu przedwojennego, była niejako dopełnieniem 
Szkiców, to znaczy dodatkowo wprowadzała nazwiska recenzentów niewy- 
mienione w publikacji poprzedniej. Taki układ pracy częściowo tłumaczy 
brak Słonimskiego w spisie treści, choć nie jest argumentem przesądzają
cym, skoro pojawia się tu Boy-Żeleński. Żeleński występuje więc w obu 
propozycjach badawczych - oczywiście postrzegany z odmiennej perspek
tywy. Referaty Teatrologii polskiej u schyłku XX wieku13, pod redakcją Jana 
Michalika i Agnieszki Marszałek, nie koncentrują się na omówieniu portre
tów poszczególnych krytyków teatralnych, ale na charakterystyce polskich 
i zagranicznych ośrodków teatrologicznych. Należy jednak podkreślić, że 
i w tej publikacji Eleonora Udalska14, próbując systematyzować różne 
warsztaty krytyczne, podkreślała ciągły brak kompleksowych badań 
w dziedzinie recenzji teatralnej.

12 Krytycy teatralni XX wieku, postawy i światopoglądy, pod red. E. Udalskiej, Wiedza o Kultu
rze, Wrocław 1992.

13 Teatrologia polska u schyłku XX wieku, pod red. J. Michalika i A. Marszalek, Towarzystwo 
Naukowe „Societas Vistulana", Kraków 2001.

14 E. Udalska, Przybliżenie stanu badań nad polską krytyką teatralna [w:] Tamże, s. 139-151.

Niniejsza książka nie jest próbą monografii przedwojennej twórczości re- 
cenzenckiej Antoniego Słonimskiego. Żeby podjąć takie wyzwanie, trzeba by 
- zważywszy na utrudniony dostęp do źródeł - zdecydować się na pracę 
nad całością działań recenzenckich krytyka, czyli dokonać kwerendy 
wszystkich pism dwudziestolecia, w których Słonimski z większą bądź 
mniejszą regularnością zamieszczał sprawozdania. Naturalnie, w takiej sy
tuacji słuszny wydaje się przegląd roczników „Skamandra" i „Sowizdrzała". 
Rachunek matematyczny wskazuje na to, że badacz musiałby przeanalizo
wać około tysiąca pojedynczych tekstów, rozproszonych po gazetach, do
stępnych w bibliotekach w postaci mikrofilmów, lub niekompletnych i po
niszczonych do tego stopnia, że często wręcz nieczytelnych, oryginałów. To 
trud wymagający odwagi. Proponowana książka ma węższy zakres i opiera 
się przede wszystkim, mimo nawiązań do innych periodyków, na tekstach 
drukowanych w „Wiadomościach Literackich". „Wiadomości" stanowią 
również podstawowy adres bibliograficzny cytowanych tu recenzji.

Istotnym celem publikacji nie było też omówienie wszystkich teatraliów 
Słonimskiego, w tym tekstów powojennych, szczególnie że nie istnieją one 
w formie regularnych wrażeń z premier, publikowanych - jak to miało miej
sce pomiędzy rokiem 1924 a 1939 - na łamach konkretnego periodyku. Sło
nimski nie uprawiał zawodu recenzenta teatralnego po powrocie z emigra
cji, czyli po 1951 roku. Wszystkie myśli poety dotyczące teatru i sztuki Pol
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ski Ludowej zapisane zostały w formie luźnych uwag, na marginesie felie
tonów o współczesności, drukowanych w „Szpilkach" (1960-1963) i „Tygo
dniku Powszechnym" (1973-1976), a potem zebranych między innymi 
w książkach: Załatwione odmownie, Ciekawość i Jedna strona medalu.

Można odnieść wrażenie, że powojenne okołoteatralne refleksje Słonim
skiego doszlifowywały wcześniejsze jego koncepcje, stąd pokusa próby ana
lizy kontynuowanych przez poetę wątków. Jednak przy bliższym spojrzeniu 
na rzecz okazuje się, że refleksje te mają charakter niekompleksowy, to zna
czy są zbiorem uwag na tyle spontanicznych, iż trudno w nich znaleźć pa
ralele do przedwojennych tez i postulatów, a tym bardziej wyłonić ciągłość 
tematyczno-stylistyczną. Niewątpliwie ewoluował stosunek Słonimskiego 
do dramaturgii Witkacego (o czym wspominam w II rozdziale tej pracy). 
Słonimski ciekawie zestawiał dramatopisarstwo Witkacego z tekstami sce
nicznymi Sławomira Mrożka, rehabilitując niedocenianą przez niego 
w okresie dwudziestolecia konwencję absurdu i groteski. Rozprawiał się po 
wojnie z inscenizacjami Wesela (zwłaszcza w reżyserii Adama Hanuszkiewi
cza z 1963 roku), a także o 10 lat późniejszym filmem Andrzeja Wajdy. Ata
kował Dziady w reżyserii Bohdana Korzeniewskiego i nadal bronił prymatu 
słowa nad „udziwnieniami" reżyserskimi w teatrze. Wielokrotnie objaśniał, 
odpierając zarzuty o tradycjonalizm, na czym polega jego akceptacja nowo
ści i wyważenie sądów wobec eksperymentu.

Powojenny głos Słonimskiego, odnoszący się do szeroko rozumianej te
matyki teatralnej, nie ma tej mocy miażdżenia i obrony, co głos recenzenta 
„Wiadomości Literackich". Trudno nazwać profesjonalnymi uwagami kry
tycznymi kilka myśli dotyczących gry aktorskiej Wojciecha Siemiona, Ada
ma Hanuszkiewicza, Gustawa Holoubka czy Aliny Janowskiej. Trudno też 
snuć rozważania filologiczne na podstawie jednorazowego, lakonicznego 
stwierdzenia autora Mojej podróży po Rosji, iż Zanussi jest reżyserem inteli
gentnym. Podobnie nie sposób całkiem serio traktować zgrabnej skądinąd 
i charakterystycznej dla publicystyki Słonimskiego metafory z „Tygodnika 
Powszechnego", sumującej w 1973 roku ćwierćwiecze polskiego teatru: 
„Sklep gałganiarski, który przerabia, sztukuje i łata dawno uszyte ubrania". 
Słowem, teatralia powojenne nie tworzą zbornej całości. Są świadectwem 
powierzchownej analizy zjawisk artystycznych - nie stanowią uwag o cha
rakterze dyskursywnym, nie prowokują do głębszej refleksji humanistycznej.

Jeśli założyłabym, że badam wszystkie teatralia autora Oko w oko, to mu- 
siałabym się oczywiście odwołać do możliwie największej liczby utworów, 
związanych z tym tematem - do jego powieści Teatr w więzieniu, trzech szo
pek politycznych, rewii, pisanych przez Pro-roka w ciągu lat 1926-1937 
(a jest ich przynajmniej 11), komicznych oper i muzycznych fars, które zna
my tylko z opracowań. Dodatkowo napotykamy tu problem natury tech
nicznej. Teksty kabaretowe Słonimskiego nigdy nie zostały przez niego wy
dane. Jego własne zbiory, w których się znajdowały, spłonęły podczas woj
ny - jak powiedział poeta Jakubowi Karpińskiemu w wywiadzie udzielo
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nym na łamach „Tygodnika Powszechnego" w 1975 roku. Te zaś, które 
przechowywał ZAIKS, spłonęły w czasie II wojny światowej w pożarze ar
chiwum. Żeby rozpocząć rzetelne badania naukowe nad kabaretem Słonim
skiego, traktowanym jako część jego działalności teatralnej, należałoby 
przede wszystkim dokonać szczegółowej kwerendy tych tekstów, co nie jest 
łatwe, gdyż - jak twierdzi Dorota Fox:

„Rozpoznanie i typologia tych najczęściej widowiskowych amalgamatów 
wydaje się trudne do przeprowadzenia, brak bowiem pełnych opracowa ń histo
rycznych poszczególnych odmian, a w materiałach źródłowych panuje wyraźny 
bałagan terminologiczny, wynikający w dużej mierze z wieloznaczności używa
nych terminów i określeń"15.

15 D. Fox, Stan badań nad teatrem kabaretowym i rewiowym [w:] Teatrologia polska u schyłku XX 
wieku, dz.cyt., s. 173.

16 Tamże, s. 174.

I jeszcze:

„Opracowania dotyczące poszczególnych form i gatunków utworów prezen- 
townych na polskich scenkach równie nie przedstawiaj ą się szczególnie boga
to"16.

Próba opublikowania rezultatu kwerendy, przeprowadzonej nawet na 
podstawie pozostającego w nieładzie materiału, to właściwie przedsięwzię
cie na miarę zupełnie osobnej, wnikliwej dysertacji, porządkującej osiągnię
cia Słonimskiego na tym polu. Dopiero w dalszej kolejności można rozpo
cząć starania idące w kierunku analizy tych spośród wyszczególnionych 
wątków kabaretowych, które odnoszą się do tematu proponowanej tu pracy 
- zadanie dla badacza recenzji teatralnych Słonimskiego pionierskie, ale też 
i odbiegające od kryteriów oraz priorytetów niniejszego studium.

Pobieżna analiza dostępnych tekstów kabaretowo-politycznych Antonie
go Słonimskiego pozwala na twierdzenie o pewnej nieprzystawalności po
między różnego typu wygłupami Pro-roka, odnoszącymi się do postaci 
Boya, Kiepury, Szyfmana, Wieniawy, Witosa, zawartymi na przykład 
w trzeciej Szopce Politycznej, drukowanej w „Cyruliku Warszawskim" 
w 1930 roku, a poważnymi rozważaniami Słonimskiego o kulturotwórczej 
roli polskiego teatru. Podobnie rzecz się ma z jego szmoncesowymi i pijac
kimi monologami. Choć wykorzystywały one niewątpliwie zdobycze felie- 
tonistyki Słonimskiego i - jak twierdzą badacze kabaretu - stanowiły mi
niaturowe opisy typów ludzkich, a prototypów jego bohaterów dramatycz
nych (na co zwracam uwagę w IV rozdziale niniejszej pracy), jednak trudno 
powiedzieć, jak dalece analiza tych tekstów rozszerzyłaby pole dyskusji 
o roli teatru w demokracji. Słonimski cenił przedwojenny kabaret, twórczość 
Dymszy, Hemara, Tuwima - o czym pisał na przykład w Kronikach tygo
dniowych w roku 1933. Ale czy nie jest jednak tak, że jego rewiowe teksty, 
odnoszące się do aktualnych dyskusji i sensacji stolicy, pure nonsensowe, 
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kpiarskie, pełne żywiołu satyryczno-komediowego stanowiły rodzaj zaba
wowego komentarza do życia artystycznego Warszawki i nie pretendowały 
do istotnych dla Słonimskiego refleksji humanistycznych. Odnoszę wraże
nie, że poeta wymagał od teatru powagi, natomiast kabaret był dla niego 
miejscem realizacji potrzeb ludycznych.

Celowo unikam w książce zbyt bezpośrednich odniesień do kawiamia- 
no-środowiskowych uwikłań pisarstwa teatralnego Słonimskiego. Ten wie
lokrotnie stosowany motyw literackich egzegez jego twórczości obniża 
w znacznym stopniu rangę refleksji estetycznej pisarza. Z podejrzliwością 
traktowałam zawsze te artykuły o poezji i publicystyce Słonimskiego, które 
nachalnie, jednoznacznie i uporczywie odwoływały się do wpływów oby
czajowości „Picadora", pięterka „Ziemiańskiej", Perskiego czy Morskiego 
Oka. Lokowały one bowiem twórczość Słonimskiego w kontekście dostar
czycieli wierszy, kupletów, skeczy, monologów estradowych, samego autora 
wpychały w niszę satyryka-dowcipnisia, w tło plotkarsko-anegdotyczne, 
trywializujące w moim przekonaniu jego myśli, negatywnie, a nawet 
krzywdząco wpływając na opinie o nim. Świadomie zrezygnowałam w pra
cy z szerszych passusów na temat skandali i wybryków skamandryckich, 
koterii środowiskowych, kroniki towarzyskiej - opisanych już dokładnie 
w wielu wybitnych studiach o dwudziestoleciu. Picadorową proweniencję 
stylistyczną recenzji Słonimskiego omawiam natomiast w I rozdziale, kiedy 
opisuję autokreacyjne postawy krytyka. Autokreacja, polemiczny pazur, 
chwyty reklamowe, mające przyciągnąć masowego widza, ekspansywność 
i integryzm grupy, nawet jej gwiazdorstwo, lansowany dowcip i humor 
kawiarni „Ziemiańskiej" itd. - wszystko to miało niewątpliwie wpływ na 
kształtowanie podmiotu krytycznego recenzji teatralnych Słonimskiego. 
Krytyk wyraźnie wprowadził do stylu swoich sprawozdań z teatru takie 
figury języka rewiowego, jak parodię, stylizację, trawestację, parafrazę, wa
rianty kalamburowe, instrumentację głoskową czy techniki paraliterackie, 
zmierzające do zderzenia różnych tekstów. Ten wątek był w istocie dla mnie 
fundamentalny w próbie zobrazowania i scharakteryzowania jego recen- 
zenckiego warsztatu.

Celem publikacji jest więc, i to należy szczególnie podkreślić, próba re
konstrukcji światopoglądu estetycznego Antoniego Słonimskiego z okresu 
20-lecia międzywojennego, jego wizji sztuki scenicznej, roli krytyki w bu
dowaniu nowoczesnego teatru oraz duchowym rozwoju społeczeństwa. 
Analizując wymienione już we Wprowadzeniu artykuły naukowe, trudno 
oprzeć się wrażeniu, że wnikliwe, obszerne i niezwykle erudycyjne propo
nowały w dużej mierze opis strategii pisarskich Słonimskiego, którym ja 
poświęcam, jak wspomniałam, I rozdział, opierając się oczywiście na wielu 
cennych wskazówkach innych badaczy. Traktowały, można rzec, bardziej 
o tym, „jak" autor pisał, nie zaś „o czym" pisał i jaki postulował model pol
skiego teatru. Niniejsza praca ma za zadanie częściowe wypełnienie luki 
w tym zakresie.
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Punktem wyjścia do całościowej analizy jest konstatacja, że recenzje te
atralne Antoniego Słonimskiego to nie tyle artykuły, oceniające polską sztu
kę sceniczną dwudziestolecia, ile - a może przede wszystkim - debata 
o polskim społeczeństwie przedwojennym i współczesnym pisarzowi świe
cie, do której sprawozdania z teatru stały się jedynie pretekstem. Z podobnej 
perspektywy interpretowane będą w niniejszej pracy komedie Słonimskiego. 
Książka zaplanowana została w ten sposób, że obejmuje dwa kierunki nar
racyjne: najpierw analizie poddane zostaną zagadnienia literackie, wyłonio
ne z recenzji autora Gwałtu, a dopiero w drugiej kolejności zagadnienia arty
styczne. Taka kolej rzeczy odzwierciedla, jak można przypuszczać, metodę 
myślenia Słonimskiego o sztuce teatralnej, wyłożoną czytelnikowi w 1926 
roku, w recenzji z Agne Eryka Erbena, wystawianej w Teatrze Narodowym. 
Krytyk piszę w niej:

„Czyż nie jest dostatecznie jasne, że sprawa materialnego istnienia teatru jest 
w dobie obecnej nierozerwalnie związana z poziomem literackim i artystycznym, 
na innych bowiem polach teatr nie wytrzymuje konkurencji kina i kabaretu" 17.

17 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Agne Eryka Erbena, reż. Stefan Jaracz, dek. A. Świdwiń- 
ski, „Wiadomości Literackie", 2.05.1926, nr 18, s. 6].

To niezwykle znaczące zdanie dla całego sposobu pojmowania teatru 
przez recenzenta „Wiadomości Literackich". Postrzega on sztukę sceniczną 
w aspekcie jej konkurencyjności względem innych sztuk, zwłaszcza sztuki 
filmowej, która u progu lat dwudziestych rozpoczyna swą artystyczną eks
pansję. Lokuje teatr w „dobie obecnej", co znaczy, że nie interesuje go rodo
wód historyczny polskiej sceny i przemiany, jakim ulegała ona w ciągu wie
ków. Jako recenzent tygodnika, czyli osoba powołana do relacjonowania 
wydarzeń bieżących, spogląda na teatr „tu i teraz", z perspektywy cotygo
dniowych wizyt w przybytku Melpomeny. W teraźniejszości szuka dlań 
wytłumaczenia. Żeby przypomnieć sobie podstawową funkcję społeczno- 
-artystyczną teatru, sięga krytyk po jego definicję. I odpowiada: teatr reali
zuje się w ścisłym związku z literaturą oraz sztuką (przez którą należy ro
zumieć kompleks dyscyplin składających się na „dekoracyjność" - jak wów
czas mówiono - teatru, a dziś byśmy powiedzieli: plastyczną wizję przed
stawionego świata). Dokładniej realizuje się, twierdzi Słonimski, w związku 
z „poziomami" tych dwóch dziedzin. Zdaniem recenzenta, teatr istnieje 
więc wtedy, gdy obie te sfery - literacka i artystyczna - okazują najwyższą 
doskonałość, jaśnieją blaskiem niepowtarzalnej urody. Jest więc Słonimski 
w pewnym sensie krytykiem tradycyjnym, ponieważ teatr postrzega po
przez pryzmat dualizmu treści i formy, a nie tak modnej u progu XX wieku 
rezygnacji z tego rozróżnienia i pójścia w kierunku teatralizacji teatru. Bu
dulcem teatru są więc te dwa tworzywa. One dostarczają scenie „soków 
życiowych", stanowią jej organizm, krew i ciało. Nie można wykluczyć żad
nej ze wspomnianych sfer. Wprawdzie na sferę artystyczną składają się po
krewne dziedziny sztuk: muzyka, malarstwo, kostiumologia, itd., ale nig
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dzie indziej nie występują one w takim połączeniu jak w teatrze. To swoiste, 
cudowne zespojenie świata literackiego i świata wartości estetycznych, ich 
wzajemne nałożenie, zgranie się stanowi, według Słonimskiego, o istocie 
teatru, o jego differentia specifica. Takiego teatru będzie krytyk szukał na sce
nach warszawskich; teatru, którego sens wyraża się w idealnym połączeniu 
słowa i wizji.

Rozważania krytyka przebiegały zgodnie z wymienionymi wyżej torami 
myślowymi: literackim i artystycznym. Również niniejsza publikacja będzie 
podążać wskazanymi przez niego szlakami. Po kilku uwagach na temat 
kreowanych przez Słonimskiego ról recenzenckich (jako metod warsztato
wych) zajmiemy się problemem literatury w teatrze, czyli kwestią „odczyta
nia" i rozumienia utworu. Ta część stanie się dominantą tematyczną całej 
książki. W części kolejnej spróbujemy zapoznać się z poglądami recenzenta 
na temat problemów przetworzenia tychże utworów na język scenicznych 
sytuacji, akcji, dialogów i zdarzeń, a zatem ich „przedstawiania". W obrębie 
każdego z ciągów dyskursywnych skupimy się zasadniczo na kilku najważ
niejszych zagadnieniach, oddających ich istotę i poziom skomplikowania. 
Przy temacie literatury będą nas więc interesować określone zespoły pro
blemów. Po pierwsze, zajmiemy się systemem ocen Słonimskiego dotyczą
cych polskiej literatury, w tym dramatu mieszczańskiego, polskiego humoru 
oraz realizmu międzywojennego. Następnie przyjrzymy się poglądom kry
tyka na ideę kształtowania ducha narodowego przez dzieła polskich ro
mantyków i neoromantyków. Zapytamy też o funkcję, jaką autor Ciekawości 
wyznacza dramatopisarstwu romantycznemu w dobie niepodległości.

Rozległe miejsce w publicystyce Słonimskiego zajmuje dramaturgia spo
łecznie zaangażowana, czyli utwory sceniczne z tezą, poddające pod rozwa
gę czytelnika hasło pracy społecznej, służącej przebudowie świadomości 
i mentalności. W II rozdziale zbliżymy się do refleksji krytyka, dotyczących 
najnowszej dramaturgii radzieckiej (realizującej doktrynę socrealizmu) oraz 
sztuk G.B. Shawa i Henryka Ibsena. Twórczość tych pisarzy będziemy anali
zować pod kątem prowadzonego przez Słonimskiego w jego recenzjach 
dyskursu na temat ulepszania bieżącej rzeczywistości politycznej i kształto
wania nowoczesnych stosunków ekonomicznych. Zakończenie II rozdziału 
poświęcimy zagadnieniom związanym z próbą zdefiniowania przez krytyka 
najnowszej europejskiej twórczości scenicznej, czyli tej, która pojawiła się 
u progu lat dwudziestych ubiegłego wieku i pod koniec modernizmu; utwo
rów nazywanych nowatorskimi lub awangardowymi, w tym twórczości 
Luigiego Pirandella i Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Tematykę artystyczną omówimy w rozdziale III, koncentrując uwagę na 
postulatach przekształcania i udoskonalania warszawskich inscenizacji te
atralnych czerpiących z osiągnięć Wielkiej Reformy Teatralnej w Europie, 
oraz idei nowoczesnej scenografii. Tematy te omówimy na kanwie recenzji 
Słonimskiego, dotyczących prac najwybitniejszych twórców i reformatorów 
polskiej sceny międzywojennej: Juliusza Osterwy i jego Reduty oraz Leona 
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Schillera i jego Teatru im. Bogusławskiego. Proponowana i w spektaklach 
teatralnych, i w recenzjach problematyka dotyczyć będzie prób redefinio- 
wania pojęć teatralnych, włączanych w tamtym czasie do teoretycznych 
dyskusji nad charakterem sztuki teatralnej, rozumianej jako dziedzina auto
nomicznych koncepcji literacko-wizjonerskich. Będziemy więc mówić 
o możliwościach redefinicji takich terminów, jak reżyser-inscenizator, aktor 
i dekorator.

Rozdział IV to krótka analiza twórczości dramatycznej Antoniego Sło
nimskiego, kładąca nacisk na rekonstrukcję poglądów krytyka na temat 
stereotypu i charakteru polskiego społeczeństwa międzywojennego, kon
stytuowanych na tle fundamentalnych przemian politycznych faszyzującej 
i sowietyzującej Europy. Omówimy trzy komedie Słonimskiego: Murzyna 
warszawskiego, Lekarza bezdomnego i Rodzinę oraz dramat poetycki Wieża Babel. 
Twórczość komediopisarska autora Gwałtu na Melpomenie stanowi naturalne 
dopełnienie jego poglądów teatralnych, wyrażanych w recenzjach „Wiado
mości Literackich". Jest swoistym aktem „przelania" na konkretne dzieło 
sceniczne, deklarowanych przez krytyka postulatów artystycznych 
i teatralnych. Komedie Słonimskiego zamykają, jak klamrą, ten okres w pra
cy publicystycznej krytyka, który charakteryzował się jego osobistą debatą 
nad kształtowaniem wizerunku polskiego teatru i jego roli w życiu przed
wojennej demokracji.





ROZDZIAt 1
O WARSZTACIE KRYTYCZNYM ANTONIEGO SŁONIMSKIEGO

AUTOKREACJA I AUTOREKLAMA (STRATEGIA FELIETONISTYCZNA)

Na łamach „Wiadomości Literackich" Antoni Słonimski uprawiał kryty
kę teatralną w latach 1924-1939. Pisał zwykle z tygodnia na tydzień, tekst 
raczej nie większy niż dwustronicowy, zamieszczany, w zależności od za
mysłu makietowania gazety, jak i jej objętości, zwykle na trzeciej lub czwar
tej, ale i na siódmej stronie. Początkowo recenzja teatralna pojawiała się 
w rubryce Ruch Teatralny lub Premiery Teatralne, z czasem pod nazwą 
danej sztuki, niekiedy bez tytułu, niemal zawsze w sąsiedztwie sprawozdań 
z wystaw i koncertów. Podczas zagranicznych wyjazdów (z których krytyk 
przywoził materiał reporterski, drukowany potem w formie wspomnień lub 
listów do przyjaciół) zastępowali go w fotelu recenzenckim: Jan Lechoń, 
Józef Wittlin lub Irena Krzywicka. Słonimski śledził repertuar teatrów, oglą
dał spektakle, wyłapywał ich wady i zalety oraz dawał czytelnikowi (wi
dzowi) profesjonalną radę: iść, nie iść. Jako etatowy recenzent stołecznego 
tygodnika, odwiedzał przede wszystkim sceny warszawskie: Teatr Naro
dowy, Nowy; Polski, Mały; Ateneum, Teatr im. Bogusławskiego, Teatr na 
Chłodnej, Letni, Kameralny, Teatr Malickiej, Nową Komedię, Redutę i inne. 
Nigdy nie napisał sprawozdania z prowincji, sporadycznie informował 
o gościnnych występach innych teatrów w Warszawie, niekiedy wspominał 
o przedstawieniach teatrów zagranicznych.

Recenzja Antoniego Słonimskiego nie posiadała klasycznej formy, 
w słownikowej1 definicji tego słowa. Ocierała się ona o takie siostrzane ga
tunki publicystyczne, jak esej, rozprawa, felieton. Najbliżej jej było do felie
tonu, co o tyle nie dziwi, że właśnie w formie felietonu Antoni Słonimski 
pisał Kroniki tygodniowe. Kazimierz Gajda w swej pracy na temat metakryty- 

' Powołuję się tutaj na definicję podawaną przez autorów Słownika terminów literackich 
(Ossolineum, Wrocław 1989), którzy przez recenzję rozumieją omawianie dzieła literackiego 
lub teatralnego, zbliżone w swej formie do felietonu, eseju lub rozprawy. Recenzje Antoniego 
Słonimskiego z pewnością były najdalsze od formy rozprawy.



20 ANTONI SŁONIMSKI - TEATR W DEMOKRACJI

ki teatralnej dwudziestolecia międzywojennego2 wspomina o trzech typach 
recenzji prasowej, uprawianych w tym okresie. Obok „naukowej" 
i „teatrologicznej" istniała recenzja „felietonowa" i ta „była przedmiotem 
sporu genologicznego i jednocześnie źródłem polemik wokół obowiązków 
oraz kompetencji recenzenta"3, wynikających z coraz mocniejszego w tym 
czasie przekonania o konieczności powołania recenzentów-fachowców 
w miejsce felietonistów. Krytykę teatralną Słonimskiego niewątpliwie nale
żałoby przyporządkować owemu spornemu typowi recenzji, zaznaczając, że 
autor stosował w swych tekstach różne odmiany pisarskiego dyskursu. 
Wiele tam swobodnych dywagacji, opatrzonych satyrycznym komentarzem, 
charakterystycznym dla felietonu, jak i skłonności do błyskotliwych afory
zmów, nieskrępowanych niczym skojarzeń, podkreślanie osobowości twór
czej, moralności i postawy pisarza, znamiennych dla eseistycznych rozpraw. 
Nie jest to zatem recenzja sensu stricto, omawiająca i interpretująca przed
stawienie teatralne pod kątem jego walorów wizualnych oraz wykonania 
aktorskiego. Często krytyk odchodzi od właściwego tematu, ucieka w pro
blematykę poboczną, nie szczędzi dygresji z pogranicza socjologii, literatu
ry, historii, i zderza je z aktualnymi sprawami. Wraca myślami do zagad
nień teatralnych, ale po to, by ponownie zboczyć na tor rozważań dotyczą
cych życia kulturalnego stolicy, aktorów, szkół aktorskich, wykształcenia 
obywateli, poziomu społecznych zachowań, rozgrywek parlamentarnych, 
bójek ulicznych, etniczności... - spektrum kwestii pozornie marginesowych, 
jednak w dalszej perspektywie wiążących się z problematyką oglądanej 
sztuki. Poetyka wiecznych interrupcji ciągu narracyjnego, swoisty układ 
rozkwitania, rozrastający się wraz z mnożeniem wątków i tematów w na
wiasie, oraz wprowadzanie osobistych uwag na temat współczesności jest 
bodaj najbardziej charakterystyczną cechą recenzji Antoniego Słonimskiego. 
Stanowi o ich oryginalności. Sprawy obyczajowe idą tu w parze z rozważa
niami z zakresu polityki, w tym na temat faszyzmu i totalitaryzmu, oraz 
refleksjami ogólnokulturowymi. Mimo że predestynowany do pisania 
o teatrze, pisał krytyk o nim w szerszym kontekście, lokując sztukę sce
niczną w obrębie pokrewnych dziedzin artystycznych i literackich oraz 
wszelkich innych ważnych zjawisk cywilizowanego świata. Kiedy tak uj
muje się działalność krytyczną Antoniego Słonimskiego, można mieć wąt
pliwości, czy interesował go w istocie teatr, czy raczej jego związki z kulturą 
rozumianą jako całość działań człowieka, zmierzających do odkrywania 
istoty i sensu życia.

2 K. Gajda, Metakrytyka teatralna 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1999.
3 Tamże, s. 25.

Recenzje Słonimskiego to następujące po sobie wiązki wrażeń, pozba
wione większego porządku i ładu. Ten typ recenzji zaliczany jest do nurtu 
subiektywno-impresjonistycznego (do niego należało również pisarstwo 
teatralne Tadeusza Boya-Żeleńskiego i Jana Lechonia), przeciwstawianego 
w dwudziestoleciu międzywojennym obiektywno-naukowemu sposobowi 
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rejestrowania rzeczywistości. Można więc przyjąć, że Słonimski publicznie 
„spowiadał się" z impresji i nie odczuwał potrzeby systematyzacji doznań 
teatralnych, gdyż stanowiły one dla niego sferę przeżyć spontanicznych. 
Krytyka uprawiana w gazecie codziennej lub tygodniku posiada tę właśnie 
cechę, że nie musi podlegać naukowej dyscyplinie wywodu. Jest pisana na 
bieżąco, w ferworze myśli, pospiesznie, czasami niechlujnie. Może nie za
wierać dojrzałych refleksji. Takie nieco „rozkojarzone" i żywiołowe wydają 
się sprawozdania teatralne, publikowane na łamach „Wiadomości Literac
kich". Sam recenzent twierdził4, że nie miał ambicji obiektywizowania wra
żeń. Nie nazywał siebie zawodowym krytykiem czy koncepcjonistą. Humo
rystycznie mówił o sobie „empiryk" bez systemu pojęć teatralnych, co za
rzucał mu jego wieloletni adwersarz Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witka
cy)5. Jeszcze w latach siedemdziesiątych bronił subiektywnego krytycyzmu. 
Powoływał się wówczas na wykładnię piękna Władysława Tatarkiewicza, 
który - za amerykańskim estetykiem Morrisem Weitzem6 - dowodził nie
możności definiowania sztuki7. Jednak czy rzeczywiście Słonimski nie dys
ponował zwartym systemem ocen? Jeśli przyjrzeć się bliżej jego międzywo
jennym publikacjom - przeanalizować materiał badawczy, obejmujący po
nad osiemset tekstów pisanych przez szesnaście lat - to okaże się, że istnieje 
w nich kilka wyraźnie narzucających się tropów myślowych, otwierających 
pola znaczeń i przekonań, którymi kierował się krytyk przy omawianiu 
oglądanych utworów scenicznych.

4 Refleksje na ten temat umieścił Antoni Słonimski we wstępie do Gwałtu na Melpomenie 
(WAiF, Warszawa 1982).

5 Witkacy twierdził, że Słonimski nie powinien być recenzentem teatralnym, ponieważ nie 
wypracował sobie dojrzałych kryteriów estetycznych, potrzebnych do oceny sztuki. Jednocze
śnie autor Kurki wodnej zauważał, że sprawozdawca „Wiadomości Literackich" często w swych 
sądach miał rację.

6 M. Weitz (1916-1981), amerykański filozof, autor m.in. Filozofii sztuki (1950) oraz zbioru 
esejów Szekspir, filozofia i literatura (1995).

7 W. Tatarkiewicz w Dziejach sześciu pojęć (PIW, Warszawa 1988) proponuje zrezygnować 
z definiowania terminu sztuka. Powołując się na L. Wittgensteina, uznaje ten termin za 
„otwarty", podobnie jak czyni to M. Weitz w The Role of Theory in Aesthetics (1957). Weitz uważa 
twierdzenie, że „sztuka może być ujęta w jakąkolwiek prawdziwą definicję", za fałszywe. 
Sztuki nie można definiować, ponieważ nie ma ona określonej ściśle funkcji, jaką posiadają 
pojęcia z dziedziny matematyki i logiki.

Zacznijmy jednak od języka recenzji, bowiem styl pisania Słonimskiego 
szczególnie go odróżnia - a nawet wyróżnia - spośród innych krytyków 
teatralnego dwudziestolecia. Zarazem stanowi on o jego publicystycznej 
sławie. Do dziś istnieje powtarzana w kręgach przyjaciół i znajomych Sło
nimskiego opinia, że można się było z poetą nie zgadzać w wielu kwestiach, 
ale „pisać to Antoni potrafił". Rozumiał materię językową i łatwo się w niej 
poruszał. Stosowane słownictwo, metafory, dowcipy, kalambury, literackie 
chwyty - wszystko to tworzyło wyborny koktajl językowy, przysparzający 
mu popularności, a „Wiadomościom Literackim" pozyskujący czytelników. 
W zasadzie już od debiutu „asa" na łamach pisma Grydzewskiego, nazwi
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sko Słonimskiego zaczyna w Warszawie coś znaczyć. Po pierwsze dlatego, 
że nie umyka publicznej uwadze fakt przenosin krytyka i redaktora „Kurie
ra Polskiego" do nowej redakcji; po drugie, przypieczętowuje opinie o tejże 
redakcji jako kolejnym siedlisku „Skamandrytów"; po trzecie - co najistotniej
sze w tym kontekście - obliczone na efekt zaskoczenia pierwsze teksty Sło
nimskiego w „Wiadomościach Literackich" szybko osiągają zamierzony cel.

Weźmy, na przykład, sprawozdanie z Ptaka Jerzego Szaniawskiego 
z 6 stycznia 1924 roku, zamieszczone w inauguracyjnym numerze tygodni
ka. Tytułowy Ptak staje się w trakcie wywodu recenzenckiego obiektem wa
riacji językowych, odniesień, odwołań i aluzji, zmierzających do ośmieszenia 
sztuki i jej autora oraz do obniżenia rangi przedstawienia Juliusza Osterwy. 
Talent Szaniawskiego nazywa bowiem krytyk „ptaszkiem natchnienia" 
o „świergocim" śpiewie. Pisarza porównuje brutalnie do kury, której „trafia 
się od czasu do czasu ziarno dobrego dowcipu", przy czym złośliwie wy- 
znaje, że sam nie jest ornitologiem i nie posiada dogłębnej wiedzy w tym 
zakresie. Całość podsumowuje negatywnie: „Ptak wyhodowany w sztucznej 
wylęgami, został swobodnie puszczony przez autora i przez pana 
Osterwę"8. Na podobnym koncepcie językowego czy tematycznego monta
żu oparta będzie recenzja z Pana ministra Stefana Krzywoszewskiego, z far
sy, którą Słonimski uzna za tak starą i niemodną, że aż jaskiniową. Temat 
epoki człowieka pierwotnego stanie się tu podstawą kpiny z aktualności 
utworu, przeznaczonego - w opinii krytyka - dla ludzi prymitywnych, to 
znaczy dla społeczeństwa niedbającego o edukację i intelektualny rozwój.

8 A. Słonimski [Teatr Rozmaitości, Ptak Jerzego Szaniawskiego, reż. Juliusz Osterwa, dek. 
Wincenty Drabik, muz. Ludomir Marczewski, „Wiadomości Literackie", 6.01.1924, nr 1, s. 3].

’ Tenże [Teatr Ateneum, Typ A Zofii Morozowicz-Szczepkowskiej, reż. i insc. Zofia Mo
drzewska, dek. Teresa Roszkowska, „Wiadomości Literackie", 2.12.1924, nr 49, s. 7].

Pomysł bardziej drastyczny to drwina z możliwości artystycznych kobiet 
reżyserek i pisarek, wyrażona w formie anty feministycznego manifestu 
w sprawozdaniu ze sztuki Typ A Marii Morozowicz-Szczepkowskiej, autorki 
głoszącej feminizm programowy. Krytyk piszę w ten sposób:

„Kobieta napisała, kobieta wyreżyserowała i kobieta zrobiła dekoracje.
Wszystko jest rodzaju żeńskiego. Podnosi się »ta kurtyna« i na »tej scenie« rozpo
czyna się »ta akcja«, »tej komedii«. Brakuje tylko sensu, bo sens jest rodzaju m ę- 
skiego, brakuje dowcipu, bo to też rodzaj męski, jest natomiast nuda, rodzaju 
żeńskiego"9.

Słonimski „bawi się" językiem w ten sposób, iż najpierw w obrębie tej 
samej kategorii gramatycznej łączy zaimki osobowe z rzeczownikami, 
wprowadzając pozorny ład stylistyczny, a następnie ów ład rozbija poprzez 
zestawienie stworzonych wiązek z kategorią im przeciwną. Kategoria ro
dzaju męskiego, tłumacząca całościowy sens ukazanych w teatrze działań, 
a nie, jak tamta, wyjaśniająca tylko ich kolejne, mało ważne etapy, uwypukla 
mielizny rozumowania i antytalent artystek.
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Kolejny chwyt stosowany w recenzjach Słonimskiego to lakoniczne 
streszczenie sztuki lub przedstawienia, umieszczane zwykle na początku 
sprawozdania, pisane ironicznie, uwypuklające absurdalność konfliktów 
dramatycznych lub nonsensowność reżyserii, a tym samym pokazujące nie
udolność artystyczną albo utworów, albo autorów spektaklu. I tak, przykła
dowo, Panna służąca, krotochwila Charlesa Maurice'a Hennequina, zostaje 
opowiedziana w następujący sposób:

„Idiota zdradza żonę-kretynkę z głupkowatą kochanką. Głupkowata, porzu
cona przez idiotę, wkrada się do jego domu jako panna służąca. Do tego samego 
domu przyjeżdża z Kongo kolonista francuski, który szuka swojej żony. Koloni
sta jest ojcem chrzestnym żony pana domu - ale żona wydaje się być znacznie od 
niego starsza (...). Kolonista wygłasza małą mówkę na temat sadyzmu i zachęca 
do bicia kobiet. Jakiś chudy, blady pan wchodzi bez powodu, mały chłopiec 
udaje niemowę, wszyscy inni mówią dużo, a Bóg milczy i nie ciska piorunu na 
scenę Teatru Małego"10.

10 Tenże [Teatr Mały, Panna służąca Charlesa Maurice'a Henneąuina, reż. Witold Kuncewicz, 
„Wiadomości Literackie", 6.09.1925, nr 36, s. 4].

11 Tenże [Teatr Narodowy, Romans florencki Stefana Kiedrzyńskiego, reż. Józef Węgrzyn, 
dek. i kost. Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 19.02.1928, nr 8, s. 4].

12 Tenże [Teatr Narodowy, Burza Williama Szekspira, przekł. Barbara Zan, reż. Stefan Ja
racz, dek. Władysław Daszewski, muz. Henryk Adamus, „Wiadomości Literackie", 27. 06.1929, 
nr 26, s. 4].

W recenzji ze spektaklu Romans florencki Stefana Kiedrzyńskiego, w reży
serii Józefa Węgrzyna, zastosował krytyk chwyt w postaci naśladowania 
fonologii języka włoskiego, ośmieszając w ten sposób napuszony ton utwo
ru i pretensjonalność gry aktorów:

„Opera bez muzyki. Balet bez orkiestry. Słowa bez sensu. Akcja czyli fikcja. 
Nabijanie w butlę na renesansowo. Jago faszerowany blagą. Granda z dworu 
Ferdynanda. Comelio. Vitelio. Leonardo z głową twardą. Rossalinda. Donna 
Pinda. Brednia buffo. Kretynizmo. Forsalinda. Fiume. Autore - tradittore. Diret- 
tore - głowy chore. Fiesole takie sztuki"11.

Przy Burzy Wiliama Szekspira pojawił się natomiast ciąg skojarzeń zwią
zanych z pogodą:

„Nie była to burza, ale deszcz, tzw. kapuśniaczek; mżyło to draństwo parę 
godzin, wyjść nie było można, a błoto się zrobiło takie, jakiego najstarsi ludzie 
w teatrze nie pamiętają"12.

Kapuśniaczek sugeruje nieprzyjemną mżawkę, która w rzeczywistości 
dnia codziennego nie należy do uciążliwych zjawisk atmosferycznych. Sło
wo „kapuśniaczek" było potrzebne krytykowi dla podkreślenia bezstylowo- 
ści przedstawienia. Słonimski zamienia tu funkcje zjawisk meteorologicz
nych. Ten na nikim nierobiący wrażenia „kapuśniaczek" powoduje „błoto", 
co oczywiście jest hiperbolizacją negatywnego efektu estetycznego, którego 
recenzent doznaje w teatrze.
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Charakterystyczne dla stylu recenzenckiego Antoniego Słonimskiego są 
błyskotliwe, celne pointy i riposty. Stosowane zwykle na końcu wywodu, 
rekapitulujące całość rozważań, dosadnie podkreślają stanowisko krytyka 
wobec danego przedstawienia:

„Wytrzepać by tego Niebieskiego lisa, bo pachnie naftaliną. Mole go nadgryzły, 
a ramole wystawiły" (Niebieski lis Ferenca Herczega);

gry aktorskiej: „W drugiej sztuce Fredrowskiej biedny Kumakowicz, który je
den jeszcze zachował zdrowy temperament sceniczny w śpiącym królestwie nu
dy teatrów miejskich, szalał na scenie i przera żał jednocześnie, czyniąc wrażenie 
pijaka, co nad ranem wpadł na chwilę... » zabawić« się do Kasy Chorych" (Pan 
Celdhab i Nikt mnie nie zna Aleksandra Fredry);

teatru, na przykład te zawierające aluzje do sympatii politycznych twórców 
spektaklu: „Rozwiązania dekoracyjne utrudnia podobno w Teatrze Polskim brak 
horyzontu, który nie został odnowiony. A braku horyzontu nie wynagrodzi p o- 
siadanie »Pionu«" (Kupiec wenecki Wiliama Szekspira);

czy wreszcie punktujące błędy wystawienia: „Balecik jak na religijne tenden
cje utworu zbyt bosonogi (Don Kichot Stanisława Miłaszewskiego) lub: „Muzyki 
nie było. - A szkoda, bo przyzwoity, bardzo gło śny jazz uczyniłby tekst sztuki 
znośniejszym do słuchania" (Panna służąca Charlesa Maurice'a Hennequina).

Im bardziej Słonimski był popularny jako recenzent warszawski, tym 
częściej pozwalał sobie na śmiałe próby odejścia od konwencjonalnych me
tod pisania. Stosował sprawozdania wierszowane (np. z przedstawienia 
Cyrano de Bergerac Edmonda Rostanda), choć uciekał się do nich rzadko, oraz 
tak lakoniczne, że wręcz jednozdaniowe. Obie metody miały wyrażać dez
aprobatę, sugerować, że premiera była do tego stopnia nieudana, iż nie 
warto zajmować uwagi czytelnika jej omówieniem. Jednocześnie były to 
teksty kpiarskie, napisane dowcipnie i z wyczuciem literackiego kunsztu. 
Zacznijmy od recenzji dłuższej, na przykład z Simony Jacques'a Devala, 
zwracając uwagę na zastosowaną tu żonglerkę słowną:

„Simona kocha Tony'ego, Andrzej Salicel kocha Simonę, Simona nie kocha 
Andrzeja Salicel, a Tony kocha Simonę. Potem Tony już nie kocha Simony, Simo
na kocha Andrzeja, a Andrzej kocha Simonę. Ta wstrząsająca tragedia serc ludz
kich opowiedziana jest z lekkością i błyskotliwością, jaką oznacza się stary nocnik 
wyrzucony na śmietnisko. Lekkie to, ma połysk, ale usiedzieć ju ż na tym nie spo
sób"».

Efekt komizmu słownego tego fragmentu wynika z kpiny wobec relaty
wizmu miłości oraz z odważnego porównania. Dla Słonimskiego sztuki 
pokazujące perypetie miłosne, kończące się szczęśliwie dla głównych boha
terów, powielały typowy schemat sztuk bulwarowych. Były w związku 
z tym nudne i przestarzałe. *

13 Tenże [Teatr Nowy, Simona Jacques'a Devala, przekł. Zdzisław Kleszczyński, reż. Zbi
gniew Ziembiński, dek. Stanisław Jarocki, „Wiadomości Literackie", 6.05.1934, nr 18, s. 5].
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A teraz przytoczmy fragment sprawozdania z Porucznika Przecinka Fran
ka Maara, atakujący dyrektora Szyfmana, oparty zaś na ekwilibrystyce zna
kami interpunkcyjnymi:

„Porucznik Przecinek nie jest przecinkiem. To raczej bezmyślnik. Wykrzyknik, 
jeśli chodzi o nudę i znak zapytania, jeśli chodzi o powodzenie. Z punktu widze
nia artystycznego sztuka jest poza nawiasem. Muzyka była cudzysłów. Dw u- 
kropkiem byli Brochwiczówna i Bodo. Oboje znaleźli się w kropce. Tempo przed
stawienia było wielokropek. Reżyser był łącznik. Całość średnik. Dla dyr. Szyf
mana jest to znak przestankowy"14.

14 Tenże [Teatr Polski, Porucznik Przecinek Franka Maara, teksty piosenek Jerzy Paczkowski, 
reż. i insc. Janusz Warnecki, muz. Roman Palester, dek. Stanisław Śliwiński, „Wiadomości 
Literackie", 6.08.1933, nr 34, s. 3].

15 Tenże [Teatr Polski, Wygnany Eros Tadeusza Konczyńskiego, reż. Emil Chaberski, dek. 
Antoni Aleksandrowicz, „Wiadomości Literackie", 5.04.1925, nr 14, s. 5].

16 Tenże [Teatr Mały, Piorun z jasnego nieba Stefana Kiedrzyńskiego, reż. Karol Borowski, 
dek. Stanisław Śliwiński, „Wiadomości Literackie", 27.04.1930, nr 17, s. 3].

Wychodząc od tytułowego Przecinka, będącego nazwiskiem bohatera, 
krytyk przyporządkowuje gramatyczne części zdania odpowiednim ele
mentom teatralnego przedstawienia, generując swoją ocenę z semantyki 
znaków diakrytycznych.

I jeszcze Wygnany eros Tadeusza Konczyńskiego - recenzja zdanie po 
zdaniu (w sumie osiem zdań) coraz dobitniej odradzająca odwiedziny 
w Teatrze Letnim:

„Nie warto chodzić. Jeśli się już pójdzie, nie warto słuchać. Jeśli się słucha, nie 
warto o tym pisać. Jeśli się napisze, nie warto drukować. Jeśli się wydrukuje, nie 
warto czytać. Jacyś ludzie nauczyli się tego na pamięć. Dziwne. Wstyd"15.

Uzasadniona wydaje się przy tym sprawozdaniu poboczna uwaga, iż 
mimo negatywnej oceny Słonimskiego, spektakl Emila Chaberskiego osią
gnął liczbę około trzydziestu pięciu przedstawień, zaś oglądało go tysiące 
widzów. Dane te uświadamiają bowiem, jak ulotny sens może mieć upra
wianie zawodu teatralnego recenzenta nawet w bardzo opiniotwórczych 
periodykach.

A wreszcie oryginalne jednozdaniówki, czyli sprawozdania napisane 
w formie jednego zdania. Ze sztuki Stefana Kiedrzyńskiego Piorun z jasnego 
nieba:

„Od takich piorunów teatr powinien mieć piorunochrony" 16 (piorun narzuca 
skojarzenie z piorunochronem, ten zaś, zastosowany jako metafora, oznacza ko
nieczność ochrony teatru przed złą sztuką).

Sprawozdanie z Ćwiartki papieru Victoriena Sardou brzmiało:
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„To nie była ćwiartka papieru. To była rolka" 17 (co służyło zbudowaniu aluzji 
do dłużyzn i nudy, jaką krytyk odczuwał podczas spektaklu Daczyńskiego).

17 Tenże [Teatr Letni, Ćwiartka papieru Victoriena Sardou, reż. Stanisław Daczyński, dek. 
Stanisław Cegielski [w:] Tenże, Gwałt na Melpomenie..., dz.cyt., s. 326].

18 Tenże [Teatr Kameralny, Tajemnica lekarska Ldszló Fodora, przekł. Władysław Krzemiński, 
reż. Irena Grywińska, dek. Stanisław Jarocki, „Wiadomości Literackie", 24.01.1937, nr 4, s. 4].

19 Przykładem może być zapis właśnie w postaci pustego miejsca ze spektaklu, którego na
zwę Słonimski podaję. A wygląda to następująco: [Teatr Letni, Zakład o miłość Gustawa Beylina, 
reż. Antoni Różycki, dek. A. Aleksandrowicz, „Wiadomości Literackie", 5.05.1929, nr 18, s. 4], tu 
następuje przerwa eksponująca puste miejsce i wreszcie podpis - as.

W przypadku Tajemnicy lekarskiej Laszló Fodora, czytamy:

„Nie mogę powiedzieć, co sądzę o »Tajemnicy lekarskiej«, bo to jest tajemnica 
recenzenta"18. (Tytułowe słowo „tajemnica" zostaje tu odniesione do zwyczajo
wych praw krytyki, która - przy największych „klapach" teatralnych - niech le
piej milczy, a milczenie to jest, jak wiad orno, wymowne.)

Zdarzały się Słonimskiemu również recenzje w postaci braku tekstu, 
czyli umyślnie pozostawionego pustego miejsca na tej stronie „Wiadomości 
Literackich", na której zwykle umieszczano sprawozdania teatralne. Oczy
wiście, brak ten miał charakter wartościujący - negatywnie19.

Nie sposób przy omawianiu języka recenzji Antoniego Słonimskiego 
pominąć kalamburów, dla których - jak głosiła powszechna opinia - krytyk 
był w stanie zrobić wszystko. Posługiwał się nimi oczywiście nie tylko przy 
okazji swych opinii teatralnych. Należały w naturalny sposób do zakresu 
leksykalnego jego pisarstwa. Możemy je spotkać w przedwojennych i po
wojennych felietonach Słonimskiego, w artykułach dziennikarskich, a nawet 
w poezji. Te, zastosowane w recenzji, dodawały jej humoru, stwarzając dy
stans względem omawianego utworu. Mamy więc piosenki Hemara, któ
rych żartobliwość nie wywołała „śmiechu homeryckiego"; namięckiego 
Damięckiego; utwór czyli potwór; przekład zawierający błąd, czyli wielbłąd; 
za bardzo galową dekorację Galla; pod maską Moski z Volpone ukrywającą 
się Moskwę (aluzja do bolszewickich interpretacji sztuki Bena Jonsona); 
Teatr Narodowy jako bombonierkę, w którą należałoby wrzucić bombę; 
romans, który skończył się happy endem, a raczej happy endekiem; winę 
ZASP-u, który nie daje panu Boelke zasnąć; sztukę przenicowaną, to znaczy 
taką, z której nic nie zostało; wykonanie Romansu kryminalnego, które było na 
poziomie kryminalnym; czy każdy obraz spektaklu, który był obrazą boską, 
itd. Pojawiają się również zabawy z tytułami sztuk teatralnych, dobitnie 
pokazujące dezaprobatę recenzenta, kierowaną pod ich adresem. Tak więc 
Żywy Buddha to żywa bujda, Mandaryn Wu to mandaryn tfu czy wreszcie 
tytuł Kobieta, wino i dancing zostaje zmieniony na Facetka, piwko i tancbuda, 
gdyż na nic lepszego nie zasługuje.

Zastosowane figury stylistyczne, zabiegi rozbijające związki frazeolo
giczne, homonimy, gry słowne, zaskakujące zbitki wyrazów, aliteracje czy 
inwersje syntagmatyczne budowały styl publicystyki Słonimskiego. Był to 
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styl swoistego pomieszania wytwomości i celności użycia języka ze skłon
nością do mowy potocznej czy prywatnej, charakterystycznej dla „Skaman- 
drytów". Obok elegancji frazy emanował z niego czasem chłód, typowy dla 
klasycznego rygoru. Wszystkie te zabiegi, jak słusznie zauważyła Małgo
rzata Ruda, „służyły odświeżeniu sztampy recenzyjnej"20. Opatrzone dow
cipem, obrazujące przekorną skłonność do zamiany nawet najpoważniejszej 
refleksji w żart (Franciszek Siedlecki na przykład twierdził, że Słonimski 
zachowywał się czasami tak, „jakby Pan Bóg stworzył teatr tylko po to, by 
on miał pretekst do dowcipu"21), powodowały, że teatralne omówienia 
„Wiadomości Literackich" stawały się stopniowo przebojem tego pisma. 
Czytano je z zainteresowaniem, gdyż proponowały rozkosze śmiechu, 
a przy tym dyktowały opinię. Dawały możliwość zorientowania się, na co 
koniecznie trzeba, a na co zaś pójść nie warto. Istnieje mniemanie, że czytano 
je z wypiekami na twarzy też dlatego, gdyż krytyk - mówiąc kolokwialnie - 
„zjeżdżał" wszystkich po kolei. A zatem dla sensacji. Tak zdefiniowana 
funkcja pisania o teatrze - pisanie kawalarskie, plotkarskie, okołoteatralne - 
była przedmiotem sporów, toczonych na łamach fachowych pism przez cały 
okres dwudziestolecia międzywojennego. Podobnie - w kinematografii. 
Tam, oprócz konfliktu o definicję filmu artystycznego, kością niezgody sta
wała się w tym czasie postać recenzenta filmowego, który w sprawozda
niach miał za zadanie wyjaśniać istotę artystyczności kina, nie zaś plotkować 
o Hollywoodzie i aktorach. Znamienne przemiany w ujęciu i rozumieniu 
sztuki współczesnej wymuszały kierunek zmian w sposobie jej opisywania - 
i było to w tamtych czasach zjawisko powszechne.

20 M. Ruda, Pan Słonimski..., dz.cyt., s. 101.
21 J. Szczublewski, Artyści i urzędnicy czyli szaleństwa Leona Schillera, PIW, Warszawa 1961, 

s. 121.

W intensywnych dyskusjach przedwojennych teatrologów i teoretyków 
teatru, tocznych na łamach nowo powstających, specjalistycznych pism 
głównie warszawskich, Słonimski został arbitralnie zakwalifikowany do 
krytyków raczej „niepoważnych", niższej rangi niż Boy (w Boyu upatrywa
no polskiego Francisque'a Sarceya), a wyższej niż Kornel Makuszyński 
i Adolf Nowaczyński. Makuszyński odbierany był nieustannie jako oczaro
wany teatrem humorysta, zaś Nowaczyński ze swą koncepcją teatru naro
dowego w Zakopanem, repertuaru historycznego oraz niechęcią do „wie- 
przowatości" życia, ukazaną w dramacie mieszczańskim, wydawał się zbyt 
radykalny. Słonimskiego nazwano autorem, jak pogardliwie mawiano, fe- 
lietonizowania, a nie rzeczowego pisania o teatrze. Do miana tych rzeczo
wych nie recenzentów właśnie, a krytyków czy - jak chce Gajda - metakry- 
tyków pretendowali: Jakub Apenszlak, Wiktor Brumer, Karol Irzykowski, 
Bohdan Korzeniewski, Stanisław Pieńkowski, Tymon Terlecki, Adam Za
górski, Władysław Zawistowski i inni. Słonimski zajmował pośrednią pozy
cję - można by rzec wyższą od dziennikarzy-recenzentów, takich jak Jacek 
Frtihling, Stefan Krzywoszewski i Stanisław Piasecki, a zdecydowanie niż-



szą od specjalistów i takich znawców przedmiotu, jak Jan Lorentowicz czy 
profesor Tadeusz Sinko.

Negatywne traktowanie felietonu jako formy przeznaczonej do opisu 
wrażeń teatralnych nastręczało dyskutantom problemów typologicznych. 
Właśnie bowiem francuski felieton, który wykształcił się w XVIII wieku przy 
okazji narodzin wysokonakładowej prasy, był pierwszym sposobem reje
stracji refleksji z wieczorów teatralnych i jako taki przeszedł do polskiej tra
dycji. W podobnym tonie pisało Towarzystwo Iksów i późniejsi recenzenci 
prasy warszawskiej, zwłaszcza pozytywiści. Metakrytycy walczyli o możli
wość zastąpienia felietonu fachową recenzją, która eliminowałaby wątki 
poboczne, koncentrując się na wyjaśnianiu meandrów sztuki teatralnej. 
Chcieli w ten sposób uniknąć nieprofesjonalnego traktowania teatru zarów
no przez recenzentów, jak i czytelników. Problem tkwił jednak w tym, że 
felieton drukowany w codziennej lub cotygodniowej gazecie rządzi się 
swoimi prawami. Jego charakter warunkuje specyfika odbiorcza. Ponieważ 
czytelnik tejże gazety to człowiek przeciętny, niekoniecznie wyrobiony 
kulturalnie i niekoniecznie kulturą zainteresowany, felieton nie może przy
bierać kształtu rozprawy teatrologicznej (takiej czytelnik poszuka sobie 
w specjalistycznej prasie). Powinien co najwyżej przybliżać sztukę, komen
tować ją, przedstawiać. Streszczać - nieuchronnie nasuwa się ten nie do 
końca trafny, choć istotny termin - co nie oznacza wcale opowiadać treść 
sztuki. Przez streszczenie rozumiemy tu zebranie całości wrażeń teatralnych 
(w tym i opowiadanie treści) oraz przełożenie ich na przystępny, inteligent
ny, niebanalny, ale też i nieprzeładowany fachową terminologią tekst, któ
rego celem jest z jednej strony popularyzacja teatru, z drugiej - wprowadza
nie czytelnika w czarowny świat sztuki oraz kształtowanie opinii publicznej. 
Felieton na nic innego nie pozwala ze względu na ograniczenia gatunkowe 
i objętościowe. Słonimski rozwinął więc swoją publicystykę, opierając się na 
dostępnej i zaproponowanej przez redakcję formie. Nie miał ambicji mody
fikowania felietonu. „Rewolucja", którą proponował, nie służyła zmianom 
sposobu czy metod pisania o teatrze. To nie pisanie było najważniejsze lecz 
raczej funkcjonalizowanie teatru - „rewolucja" obowiązków sceny wzglę
dem odradzającego się po rozbiorach społeczeństwa. Naturalnie, że Słonim
ski popadł w niełaskę w obliczu burzliwych sporów o „teatralną recenzję 
teatru", którą zamierzano zastąpić tę dotychczasową, czyli popularyzującą 
literaturę poprzez teatr i opowiadającą o nim w duchu okolicznościowym. 
Krytycy uważali, że w dobie redefinicji pojęć teatralnych, takich jak: reżyser, 
aktor, scenograf itd., zmienia się też rola i znaczenie recenzenta. Wspominali 
o konieczności dokonania „transfuzji krwi" w polskiej krytyce teatralnej. Jan 
Kochanowicz mówił o recenzencie, który musi sobie zdawać sprawę z tego, 
czym jest w istocie teatr, w przeciwieństwie do - jak to ujmował z kolei Jan 
Lorentowicz - „napastników" uzbrojonych w pamflet lub paszkwil. Nawet 
Witkacy poszukiwał krytyków niekoniecznie obiektywnych, ale przynaj
mniej posiadających konkretny system pojęć. Tymon Terlecki oburzał się
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w „Pionie" na tych, którzy przystępują do pisania relacji ze spektakli Leona 
Schillera, a nie znają nazwiska Craiga. Publicyści postulowali powołanie 
Związku Krytyków Teatralnych, który weryfikowałby umiejętności spra
wozdawców teatralnych i nakazywałby kształcenie kandydatów do tego 
zawodu w szkole teatralnej. Nowoczesny krytyk teatralny, jak twierdził 
Wiktor Brumer22, powinien być bowiem „pomocnikiem sztuki teatru", 
człowiekiem o intuicji raczej artystycznej, a nie literackiej. Taki punkt wi
dzenia dyskredytował Słonimskiego, który przecież do teatru przyszedł 
właśnie z literatury, czy ściślej, z poezji, dopiero w drugiej kolejności jako 
plastyk (studiował kiedyś w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych), a już na 
pewno nie posiadał przygotowania teatrologicznego.

22 W. Brumer, O recenzji teatralnej, „Życie Teatru" 1920, nr 1, s. 19-21.
a E. Land, Sanacja krytyki teatralnej, „Życie Teatru" 1926, nr 6, s. 48-50.
24 K. Irzykowski użył tego sformułowania w tekście Koltuństwo felietonowe, poświęconym 

krytyce teatralnej Antoniego Słonimskiego i Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Tekst ten zamieścił 
potem [w:] K. Irzykowski, Beniaminek. Rzecz o Boyu-Żeleńskim, Nakładem Księgami Hoesick, 
Warszawa 1933 (s. 175-184). Przedruk w: K. Irzykowski, Walka o treść. Beniaminek, WL, Kraków 
1976 (s. 519-531).

25 J. Maśliński, Sztuka pisania o „sztuce”, „Kurier Wileński" 1937, nr 297, s. 4.
26 J. Lorentowicz, Autor a krytyk, „Świat", 9.02.1929, nr 6, s. 1-2.

Słonimski został wykluczony z kręgu, nazwijmy to, profesjonalnych re
cenzentów, których nazwiska regularnie pojawiały się na łamach „Teatru", 
„Życia Teatru" i „Sceny Polskiej". Przypięto mu łatkę niedouczonego samo
zwańca. Eugeniusz Land23 zaliczał go do kawalarzy. Za największą ułom
ność jego sprawozdań teatralnych uważał intronizację dowcipu. Irzykowski 
widział w pisaniu Słonimskiego symptomy „nadciągającego barbarzyń
stwa"24. Podobnie oceniał w ogóle publicystykę „Wiadomości Literackich" 
(choć sam w tygodniku publikował). Zdaniem autora Lżejszego kalibru, re
cenzenci tego szacownego periodyku lubowali się w wydawaniu warto
ściujących sądów, podczas gdy sądy powinny być jedynie podstawą wstęp
nego uporządkowania późniejszych rozważań dyskursu krytyki teatralnej, 
nie zaś jej treścią. Krzykliwość ocen uznawał za przejaw „szczeniactwa", 
charakterystycznego dla „Skamandrytów". Recenzję rozumiał nie jako 
osobny, indywidualny tekst, ale jako „superrewizję" innych tekstów, pisa
nych na temat teatru. Twierdził, że takiej „superrewizyjnej" recenzji ocze
kuje czytelnik pisma o ambicjach literackich. Ponadto nie tyle istotne było tu 
sądzenie, co wyjaśnianie sztuki teatralnej. Józef Maśliński, porównując styl 
pisania Słonimskiego do stylu Boya (obu zakwalifikował do krytyków opo
wiadających głównie treść utworu), uważał, że zarówno recenzent „Wiado
mości Literackich", jak i sprawozdawca „Kuriera Porannego" popełnia kar
dynalny błąd, polegający na tłumaczeniu czytelnikowi „wszystkiego tylko 
nie sztuki teatralnej"25, przez co oddala go od jej piękna. Jan Loren- 
towicz, pisząc o krytyce literackiej, wyróżnił jej cztery główne cechy 
dystynktywne26 (pisanie przypadkowe, belferskie, „rżnięcie", pisanie dok
trynerskie) i wyraźnie pokreślił nachalność właśnie owego „rżnięcia" 
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w praktyce recenzenckiej dwudziestolecia. W artykule Teatr i krytyka Leon 
Schiller notował między innymi: „Przeciętny krytyk nie potrzebuje teatru, 
ponieważ tak naprawdę interesuje go tylko utwór literacki"27. Autor pod
kreślał, że współcześni recenzenci nie posiadają własnych postulatów arty
stycznych i dlatego „urządzają kłusownictwo na cudzym terenie"28. 
W swych uwagach teatralnych pozostają, cytując raz jeszcze, „impresjoni
stami, ograniczającymi się do zapisywania bardzo osobistych, a dla teatru 
i spektatorium, bardzo nieciekawych wrażeń"29. Oczywiście, Schiller miał tu 
na uwadze między innymi twórczość recenzencką Słonimskiego. Taka opi
nia o krytyku pisma Grydzewskiego utrzymała się przez całe dwudziestole
cie. Po wojnie Wilhelm J.E. Korabiowski w artykule O naukową krytykę te
atralną30 zastanawia się, czy uzdolniony poeta i dziennikarz, nieposiadający 
solidnych studiów z zakresu wiedzy o teatrze, potrafi pisać o nim w sposób 
profesjonalny. Działalność recenzencką Słonimskiego, ocenianą jako „okazję 
do doskonałych zresztą dowcipów"31, uważa wręcz za szkodliwą, gdyż po
siadającą kontynuatorów. Również Konstanty Puzyna twierdził, że recenzja 
okołoteatralna, pisana w formie felietonu literackiego na marginesie przed
stawienia, nie powinna zastępować recenzji sensu stricto. Zastanawiał się:

27 L. Schiller, Teatr i krytyka [w:] L. Schiller, Na progu nowego teatru, 1908-1924, oprać. 
J. Timoszewicz, PIW, Warszawa 1978, s. 307.

28 Tamże, s. 309.
29 Tamże, s. 310.
30 W. Korabiowski, O naukową krytykę teatralną [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze, Odbiorcy 

dzieła teatralnego, Widz-krytyk-badacz, i. III, wyb. i oprać. J. Degler, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Wrocław 1978.

31 Tamże, s. 419.
32 K. Puzyna, Bardzo dużo postulatów [w:] Wprowadzenie do nauki o teatrze..., t. III, dz.cyt., s. 480.
33 J. Hen, Błazen - wielki mąż, opowieść o Tadeuszu Boyu-Żeleńskim, Iskry, Warszawa 1998, s. 175.
34 T. Terlecki, Spotkania ze swoimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 

1999, s. 282.

„Czy należy wytępić ten gatunek, przekreślić talent, dowcip i erudycję 
gwiazd krytycznych ostatniego siedemdziesięciolecia naszego teatru, postępowy 
liberalizm Słonimskiego, Boyowski związek z życiem i społeczeństwem?"32

I odpowiadał - nie. Niemniej jednak sugerował, że należy zabiegać 
o wykorzystywanie talentu recenzenckiego do pisania merytorycznego, 
a więc o to, by zdolności literackie pomagały krytykowi w przelaniu na pa
pier ducha przedstawienia, nie zaś były głównym bohaterem sprawozdania 
i służyły podkreślaniu osobowości piszącego. Niepochlebna opinia o Sło
nimskim przetrwała w zasadzie do dzisiaj. Jeszcze niedawno Józef Hen 
w książce poświęconej Boyowi-Zeleńskiemu powiedział o Słonimskim: 
„Młody, czupumy (i niezbyt zorientowany)"33, lekceważąco wyrażając się 
o całej jego twórczości. Tymon Terlecki w jednej ze swych ostatnich publika
cji wspomniał o „szczytach arogancji"34, na które rzekomo wznosił się Sło
nimski przy opisach spektakli Leona Schillera.
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Powodem marginalizacji dokonań recenzenckich Antoniego Słonimskie
go jest w dużym stopniu denerwujący ton jego tekstów - atakujący, sarka
styczny, szyderczy, złośliwy i prześmiewczy. Nonszalancki styl pisania, 
strategia napaści i kpiny, uprawiana ze szczególnym upodobaniem przez 
krytyka, była powodem zarzutów o epatowanie swoją osobą, narzucanie 
własnego zdania, narcyzm i totalne, nieznoszące sprzeciwu przekonanie 
o słuszności prezentowanych poglądów. Krytyk uwielbiał być w centrum 
zdarzeń teatralnych, odpowiadała mu atmosfera plotek, klimat kontrowersji 
i intryg. Nigdy nie odcinał się od życia publicznego (piastował wiele waż
nych stanowisk). Zazdroszczono mu, że - mając duże zarobki - odbywa 
egzotyczne podróże do Brazylii. Złośliwie mawiano „syty Boy, syty Słonim
ski", choć jednocześnie podkreślano odwagę cywilną Słonimskiego.

Pisarz eksponował swoją kontestującą naturę recenzencką. Wręcz się nią 
chwalił. Wspominał o niesforności temperamentu, kokietował skłonnością 
do emocjonalnych wybuchów. Jeśli znalazł okazję, zawsze opowiedział 
o sobie w duchu skandalizującym: że został, na przykład, z teatru wyrzuco
ny, gwizdał na sztuce, „palnął" coś nieprzyjemnego, siedział w więzieniu za 
obrazę urzędnika do spraw kultury, miał proces o zniesławienie lub że mu 
cofnięto zaproszenia na premiery. Chełpił się tym, iż płacą mu za pisanie, 
natomiast on nie płaci za bilety. Ironizował z Irzykowskiego, że ze strachu 
przed nim rnusiał zostać do końca nudnej sztuki, czego normalnie by nie 
robił i nie miałby z tego powodu wyrzutów sumienia, ale wiedział, że autor 
Walki o treść nie podarowałby mu złośliwej uwagi na temat rzekomego lek
ceważenia przez niego obowiązków recenzenckich. Wymieniał swoich wro
gów z nazwiska. Nie wstydził się braków w wykształceniu. Przyznawał się 
bez wahania do tego, że czegoś nie czytał, czy że nigdy wcześniej nie pisał, 
na przykład, sprawozdania z operetki i nie wie, jak to się robi; albo że się nie 
zna na muzyce. Sam nazywał siebie łotrem, czerpiącym przyjemność 
z „szyderczej uczty". Inni mówili o nim „czepiający się nawet małych dzieci 
jak zgryźliwy pies"35, ale przyznawali zarazem, iż płaczą ze śmiechu nad 
jego felietonem. Najpoważniejszym zarzutem przeciwko Słonimskiemu ze 
strony innych recenzentów i pisarzy nie była jednak autokreacja - choć ta 
oczywiście złościła - lecz raczej brak argumentacji na poparcie przedstawio
nego przez krytyka sądu, co - jak wiadomo - nie należało do przewinień 
jedynie Słonimskiego, ale było standardowym w tym czasie sposobem pisa
nia recenzji. Autor nie wyjaśniał swojego stanowiska czy opinii o obejrza
nym przedstawieniu. Nie motywował jej. Wprowadzał sądy arbitralne. 
Koncentrował uwagę na wykreowaniu niepowtarzalnego stylu zwierzania 
się z wrażeń estetycznych. Tak rozkładając siły ciężkości, można powie
dzieć, że jego recenzja to raczej recenzja podmiotowa, a nie przedmiotowa. 
Jej odbiorca, z jednej strony, może podziwiać piszącego za popis erudycji, 
ale wątpi w rzetelnie przeprowadzone dowodzenie, redukując do minimum 

35 M. Samozwaniec, Moje wspomnienie o Antonim Słonimskim (z pamiętnika histerycznej damy 
o bujnej fantazji), „Cyrulik Warszawski", 1.02.1929, nr 5, s. 2.
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oczekiwanie na przekaz fachowej wiedzy. Z drugiej strony „bawi się" on 
narzędziami stwarzającymi podmiot krytyczny, czyli językiem i stylem pi
sarskim recenzenta. Taką postawę autokreującą, zamiast objaśniającą czy 
wyjaśniającą, metakrytycy nazywali w dwudziestoleciu dyletanctwem 
i zażarcie napiętnowali. Małgorzata Szpakowska dziś znajduje na to inne 
określenie. Autokreacyjną recenzję Słonimskiego nazywa tekstem „dla wta
jemniczonych", twierdząc, że pisana była nie tyle dla popisu erudycji (jej 
zdaniem Słonimski erudytą nie był), ile dla pouczenia, by „się raczej niepo- 
informowany intruz wstydził swej niewiedzy, niżby się odbiorcy z dobrego 
towarzystwa mieli znudzić nadmiarem objaśnień"36.

36 M. Szpakowska, Krytyk..., dz.cyt., s. 139.
37 M. Ruda, Pan Słonimski..., dz.cyt., s. 101.

Antoniego Słonimskiego trudno nazwać badaczem teatru, teoretykiem 
czy poszukiwaczem idei teatralnych, choć jego tekstom nie brakuje żelaznej 
logiki i konsekwencji w przeprowadzaniu wywodu. Są one często świa
dectwem powierzchownej analizy zdarzeń, niedoceniania ważkich i - jak się 
później okaże - nawet historycznych zjawisk w dziedzinie polskiego teatru. 
W recenzjach „Wiadomości Literackich" dominują luźne, subiektywne uwa
gi, ukierunkowane nie tyle na poszukiwanie prawdy, ile na polemikę 
z twórcą, wyrażanie swoich sądów o świecie, demaskowanie błędów i pro
wokowanie czytelnika. Słonimski ucieka od tonu uczonego, unika wcho
dzenia w rolę mędrca, do którego obowiązków należy wyjaśnianie prawideł 
sztuki scenicznej. Jak zauważyła Małgorzata Ruda, jest to krytyk, który 
„spowiada się z własnych wrażeń i sądzenia »sytuacji teatralnej« (sytuacji 
stworzonej przez teatr dla widza)", gra rolę „adwokata poety, rolę widza, 
rolę krytyka profesjonalisty w żywiole śmieszności"37.

Praca nad warsztatem recenzenckim rozwijała się u Słonimskiego w in
nym kierunku niż ten, o który walczyli metakrytycy. Ważnym tłem jest dla 
niej szereg zagadnień związanych z symptomami kultury masowej, rozwo
jem środków masowego komunikowania się oraz problematyką polityczno- 
-odrodzeniową. Okres po I wojnie światowej przeszedł do historii jako czas 
oddziaływania mediów na wyobraźnię masowego odbiorcy, kreowania 
wizerunku wielkich wodzów, propagowania zbiorowych manifestacji i wie
ców oraz rodzenia się konsumpcyjnej kultury, podlegającej dyktatowi re
klamy. To również okres powstawania pierwszych rozgłośni radiowych, 
wyścig prasy o wielotysięczne nakłady oraz szybki rozwój wydawnictw. 
Problem odpowiedzi na zapotrzebowanie estetyczne nowego widza i czy
telnika, jak również znalezienia odpowiedniego locum dla kształtowania 
opinii publicznej w nowo odradzającym się polskim społeczeństwie, jest 
punktem wyjścia do rozważań o rozumieniu przez Słonimskiego funkcji 
i roli krytyka teatru. Słonimski nigdy nie zakładał, że piszę felietony dla 
wyrobionego kulturalnie odbiorcy. Pisze dla publiczności warszawskiej, 
mieszkańców stołecznego miasta, inteligencji, robotników, społeczności 
żydowskiej, rzemieślników, nauczycieli, lekarzy, młodzieży studenckiej 
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i plutokracji. Pisze z centrum życia krajowego, bowiem jak ocenia Stanisław 
Marczak-Oborski, Warszawa u progu lat dwudziestych dominowała we 
wszystkich jego dziedzinach, „również w zakresie teatru, gdyż tutaj mieściła 
się największa liczba placówek, tu ściągali najbardziej uzdolnieni aktorzy, 
reżyserzy i dekoratorzy, a na prowincji występy gościnne z marką »artysty 
stołecznego« bywały gwarancją powodzenia"38. Zajmuje więc krytyk pozy
cję atrakcyjną. Będąc w samym oku cyklonu, dyktuje opinię największemu 
miastu w Polsce; będąc w renomowanym tygodniku, oddziałuje na ludzi 
zajmujących się kulturą i sztuką w całym kraju poprzez narzucanie opinii 
tym, którzy nie mają możliwości zetknięcia się z teatrem bezpośrednio. Jego 
publicystyczna „władza" sięga daleko. Z dumą zresztą powie o „Wiadomo
ściach Literackich": „Największe pod względem nakładu i znaczenia pismo 
literackie w kraju"39.

38 St. Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918-1965, teatry dramatyczne, PWN, Warszawa 
1985, s. 16.

39 A. Słonimski, [Teatr Narodowy, Zty szeląg Brunona Winawera, reż. Ludwik Solski, dek. 
Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 22.06.1930, nr 25, s. 4].

*> A. Kłoskowska w książce Kultura masowa, krytyka i obrona (PWN, Warszawa 1964) przyta
cza również, że w 1931 roku spośród 182 wydawanych w Polsce dzienników tylko 22 przekra
czały nakład 20 tysięcy. Dwie gazety codzienne - „Kurier Warszawski" i „Ilustrowany Kurier 
Codzienny" - osiągały nakład powyżej 100 tysięcy. W 1933 roku istniało w Polsce łącznie ok. 
415 tygodników.

Stwierdzenie to wymaga komentarza, gdyż - mimo że rosła stale w Pol
sce przedwojennej liczba czasopism i periodyków, pism komercyjnych 
i wydawnictw - próg ich masowego zasięgu nie był tak wysoki jak w kra
jach Europy Zachodniej, co wynikało z ogólnie niskiego stanu zamożności 
społeczeństwa oraz słabego rozwoju cywilizacyjno-urbanistycznego. 
Wszystko to, co publikowano w Warszawie, miało ogromny rezonans czy
telniczy, ale nie ze względu na gigantyczne nakłady, lecz ogólne ożywienie 
życia wydawniczego stolicy. Nie publikowano wiele, jednak tytuły o wyro
bionej marce (wcale nie te wysokonakładowe) cieszyły się uznaniem. Jak 
podaję Antonina Kłoskowska40, średni nakład tygodników w 1931 roku nie 
przekraczał liczby 10 tysięcy. Dla Słonimskiego ważne będzie właśnie to, że 
drukuje w jednym z najbardziej prestiżowych i wpływowych pism.

Krytyk adresuje recenzje do ludzi doświadczonych rozbiorami i wojną, 
zarazem do społeczeństwa biednego, zdezorientowanego rozgrywkami 
politycznymi i kryzysem ekonomicznym. Publikuje w Polsce, „zarażonej" 
Wschodem, w kraju prymitywnym, w którym - jak wspomina w Kronikach 
tygodniowych - chłopów trzeba uczyć składania liter i wywozić z ulic War
szawy cuchnące łajno końskie. Pisze dla ludzi, którzy ulegają propagandzie 
politycznej, faszyzacji w sytuacji narastającego antysemityzmu, w atmosfe
rze procesów brzeskich, niszczenia kultury kresowej - w zróżnicowanych 
kontekstach politycznych i historycznych. Recenzje z lat dwudziestych (bar
dziej entuzjastyczne) zawierają jeszcze nadzieję na lepszą przyszłość. Pisane 
po roku 1930 są często mroczne, wręcz katastroficzne, dotknięte histerią 
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nadciągającej „burzy", zarazem bardziej wyważone w ocenach i sądach. Na 
pytanie, jaki właściwie jest cel publicystyki w tych trudnych latach między
wojennych, odpowiada recenzja z Od poranka do północy Jerzego Kaisera: 
„Prasa jest od tego, ażeby rozwydrzonej, powojennej łobuzerii narzucać 
poważny stosunek do sztuki"41. I choć opinia ta pochodzi z 1924 roku i od
nosi się bezpośrednio do społeczeństwa Polski po 1918 roku, będzie ona 
niezmiennie dotyczyć całej działalności recenzenckiej Słonimskiego, który 
stymulowanie zbiorową świadomością traktował jako istotne zadanie publi
cystyczne.

41 A. Słonimski, [Teatr Polski, Od poranka do północy Jerzego Kaisera, przekł. Wiłam Horzyca, 
il. muz. Lucjan Marczewski, reż. Aleksander Zelwerowicz, dek. Tadeusz Gronbowski, „Wia
domości Literackie", 2.03.1924, nr 9, s. 3].

42 Tenże [Teatr Narodowy, Mazepa Juliusza Słowackiego, reż. Kazimierz Kamiński, dek. 
Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 19.10.1924, nr 40-42, s. 6].

Krytyk utożsamia więc swoje zajęcie z pracą dziennikarską. Jego recenzje 
spełniają podobną funkcję jak prasa i osobliwe jest to, że mają one społe
czeństwu poglądy „narzucać", nie podpowiadać czy sugerować. Intryguje 
ten dyktat środków masowego przekazu w dwudziestoleciu, wynikający 
najprawdopodobniej z niewiary w samodzielność myślową czytelników 
i widowni teatralnej. Jej niewyrobione poczucie smaku powoduje podatność 
na wpływy - w przypadku teatru - jak podkreślał wielokrotnie Słonimski, 
wpływy tandety. Celem pracy krytyka była więc obrona wartości sztuki, 
a tym samym możliwość kształtowania gustów estetycznych, umożliwienie 
kontaktu widowni z kulturą wysoką, udostępnienie jej dzieł wybitnych, 
stworzenie okazji do kosztowania przez nią artystycznej finezji. W ostatecz
nym rozrachunku zależało recenzentowi na wykształcaniu się w Polsce eli
tarnego środowiska artystycznego (twórców zdolnych i mądrych; odbior
ców obytych i krytycznych), świadczącego o wysokiej jakości życia danego 
społeczeństwa. Przy okazji otwarcia Teatru Narodowego, którego architek
tura i wystrój okazały się symbolem kiczu oraz bezguścia (co podkreślało 
wielu warszawskich recenzentów), a na którego odbudowę zbierano pienią
dze od mieszkańców stolicy, Słonimski notował:

„Opinia publiczna powinna żądać informacji, w jaki sposób wydatkowano 
tak wielkie sumy"42.

Podpowiada więc postawy obywatelskie, bardzo jeszcze wątłe w czasach 
„raczkującej" demokracji. Uważa, że instytucja teatralna powinna podlegać 
takiej samej kontroli społecznej, jak każda inna placówka publiczna. Nie 
szuka dla niej pozycji uprzywilejowanej. Chce zarazem nauczyć widza po
stawy żądaniowej, chce go zaktywizować po to, by umiał w przyszłości 
egzekwować obietnice składane przez artystów.

Aby osiągnąć wymienione wyżej cele i założenia, Słonimski przyjął kon
kretną postawę recenzencką. Po pierwsze - przebić się przez nawał informa
cji i doprowadzić do sytuacji, w której czytelnik bezwzględnie zwróci uwagę 
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na tekst „asa", umieszczony na konkretnej stronie „Wiadomości Literac
kich", a nie tekst kolegi. Jak to osiągnąć? Poprzez próbę wykreowania oso
bowości recenzenta w oczach widza i czytelnika na wzór „chodzącej" re
klamy. Kreacja czy, jak powiedzieliśmy wcześniej, autokreacja literacka, są 
słowami głównymi w próbach określenia charakteru podmiotu piszącego 
w sprawozdaniach Słonimskiego. Pogląd na ten temat wyraził autor w tek
ście pod znamiennym tytułem Krytyka czy reklama?43, zamieszczonym na 
pierwszej stronie jednego z wydań „Wiadomości Literackich" w 1928 roku. 
Słonimski uważał, przeciwnie niż metakrytycy, że wrogiem sprawozdań 
teatralnych w latach dwudziestych, a jednocześnie słabością nawet najbar
dziej sprawnego warsztatu recenzenckiego nie jest deficyt fachowego pisa
nia o sztuce teatru, ale po prostu nuda. „Nuda jest największym wrogiem 
wszelkiego artyzmu" - głosiła jego recenzencka dewiza. Zalecał więc pisać 
ciekawie. Nawoływał, by „wyrzec się uniwersytecko-belferskich metod bal
samowania żywych dzieł"44. Był przeciwnikiem metodologiczno-labo- 
ratoryjnej rozbiórki przedstawień i wnikliwych badań formalnych teatru. 
Domagał się recenzji „wojującej". W niej upatrywał siły perswazji. Uważał, 
że właśnie taka bulwersująca, niekiedy gorsząca, odbijająca się szerokim 
echem pośród czytelników recenzja ma sens. Po pierwsze dlatego, że 
w kulturze masowej autor musi zyskać grono „adoratorów", a zyska je tylko 
dzięki autoreklamie (przez którą rozumiał nimb pisarza-inteligenta, osobo
wości literackiej oraz dziennikarski szum wokół własnego nazwiska). Po 
drugie, tylko ciekawie zbudowana i błyskotliwa recenzja może zachwycić 
czytelnika, a przez to kształtować jego upodobania estetyczne i wrażliwość 
na piękno. Postulował więc walkę o prasowy wizerunek recenzenta. Trak
tował to jako swoje zadanie kluczowe, wynikające z przekonania, że twór
czość literacka ma charakter indywidualny, niepowtarzalny, oraz że musi 
być skierowana do konkretnego odbiorcy w myśl zasady, iż skończyły się 
czasy pisania do szuflady. Pisał więc celowo tak, by czytelnik odniósł wra
żenie, że ma do czynienia z groźnym lwem, którego słowa wpijają się jak 
zębiska króla zwierząt w mięsiwo wygodnie siedzącego w fotelu na widow
ni mieszczucha. Takie „kąsanie", „podgryzanie", „chlastanie" czy inne for
my interwencji w autonomiczny obszar odbiorcy sztuki wydawały mu się 
jedynym dostępnym sposobem na obudzenie widza z letargu beznamiętne
go trawienia artystycznej makulatury. Słonimski nie dbał o to, czy piszę 
sprawozdania fachowe czy niefachowe, gdyż ważne było właśnie owo ude
rzenie w błogi, konsumpcyjny „sen" po drugiej stronie scenicznej rampy. 
Według Aliny Kowalczykowej, „nie pretendował do fachowości, przepro
wadzał jednak stale i konsekwentnie swoją prywatną politykę kulturalną. 
Przeciwstawiał się merkantylizmowi, ostro tępił popieranie autorów mier

43 Tenże, Krytyka czy reklama?, „Wiadomości Literackie", 8.08.1928, nr 28, s. 1.
44 Tamże, s. 1.
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nych i ustosunkowanych"45. Sprzymierzeńca do realizacji autoreklamujące- 
go, autokreującego programu oraz owej prywatnej polityki kulturalnej zna
lazł krytyk w języku polskim, który najpełniej oddał charakter jego dzienni
karskiej osobowości. Postawa pisarska oraz sposób pisania w jednym sta
nęły u niego domu, na zawsze określając charakter jego sprawozdawczości 
teatralnej. Indywiduum, jak by powiedział Witkacy, i całkowicie świeża, 
orzeźwiająca, zaskakująco inna, a przy tym niezwykle figlarna stylistyka - to 
dwa filary recenzenckiej poetyki, sytuujące autora Rodziny być może na 
obrzeżach, ale jednak nurtu nowatorskich poszukiwań literackiego wyrazu 
w tamtym czasie. Mówiąc z kolei językiem Witolda Gombrowicza, poszu
kiwań „urzeczywistnienia ja" w materii językowej, zmierzających jednak nie 
tyle w kierunku narcystycznego samochwalstwa, o co można pozornie Sło
nimskiego posądzać, ile - jak się wkrótce przekonamy - w stronę walki 
z nihilizmem artystyczno-moralnym przedwojennego świata teatru.

45 A. Kowalczykowa, Antoni Słonimski [w:] Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura 
polska w okresie międzywojennym, pod red. J. Kądzieli, K. Kwiatkowskiego, I. Wyczańskiej, t. II, 
WL, Kraków 1979, s. 278.

46 L. Schiller, Teatr Polski w Warszawie, „Teatr" 1918/1919, z. 2, s. 26-29.

„KŁUJĄCE OKO WIDZA” (STRATEGIA ODBIORCZO-POLEMICZNA)

Przystępując teraz do rekonstrukcji świata przedstawionego w recen
zjach Antoniego Słonimskiego, należy jeszcze koniecznie wspomnieć o dru
giej narzucającej się opcji narracyjnej jego tekstów, a mianowicie, o próbie 
opowiadania o teatrze z pozycji przeciętnego bywalca teatralnego. Krytyk 
powtarza często, że jest zwykłym widzem zwykłego miasta, stolicy słynącej 
z niskiego poziomu życia literacko-kulturalnego i - jak przystało na inteli
gentnego człowieka - chce się po prostu dowiedzieć czegoś o sztuce. Oczy
wiście sporo w tej postawie kokieterii, kolejnej odmiany autokreacji, maski, 
ale warto się zastanowić nad tym, jakie rzuca ona światło na twórczość re- 
cenzencką autora Alfabetu wspomnień. Słonimski gra rolę odbiorcy, wchodzi 
niejako w jego skórę, stylizuje się na osobę spędzającą wieczory w teatrze, 
oglądającą spektakl i oceniającą go. Potem powraca do roli recenzenta po to, 
by widownię pouczyć lub wyrazić swój krytyczny osąd, który często różni 
się od jej upodobań. Nieustanne zakładanie i zdejmowanie kostiumu widza, 
tym samym ubieranie i zdejmowanie kostiumu krytyka, budowało niewąt
pliwie dynamikę recenzji teatralnych Antoniego Słonimskiego. Utożsamia
nie swoich potrzeb estetycznych z pragnieniami widowni wydaje się, jeśli 
odnieść się tu do postulatów Leona Schillera z 1919 roku dotyczących wi
downi46, zjawiskiem bardzo pożądanym w tym czasie. Jednak o ile Schiller 
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widzi w tej postawie przyczynek do reformy artystycznej warszawskich 
teatrów (według reżysera, krytyk powinien traktować teatr jak sztukę auto
nomiczną i uczyć widza tego spojrzenia), o tyle Słonimski twierdzi, że widz 
czeka na dobre sztuki, zaś obowiązkiem recenzenta jest głośno artykułować 
tę potrzebę. Dlatego występuje w imieniu publiczności. Nasłuchuje jej opi
nii, jest jej reprezentantem. Patrzy na teatr okiem zawodowego recenzenta, 
ale też i przeciętnego odbiorcy, skrywającego pragnienie, by sztuka dostar
czała wzruszeń:

„Siaduję wśród publiczności, która kupuje bilety. Publiczność razem z biletem 
kupuje chęć do zabawy i nie lubi się przyznawać, że ją oszukano"47.

47 A. Słonimski [Teatr Narodowy, W miłosnym labiryncie Kazimierza Wroczyńskiego, reż. 
Kazimierz Kamiński, dek. Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 28.11.1926, nr 48, s. 4].

48 Tenże [Teatr Reduta, Dom otwarty Michała Bałuckiego. Reżyseria zbiorowa, komp. 
wnętrz, kostiumy i rekwizyty Iwo Gall, „Wiadomości Literackie", 2.03.1924, nr 9, s. 3].

49 Tenże [Teatr Polski, Okręt sprawiedliwych Mikołaja Jewreinowa, reż. Karol Borowski, 
„Wiadomości Literackie", 26.04.1925, nr 17, s. 5].

50 Tamże, s. 5.

Próbuje wierzyć w rozsądek widza, co nie przychodzi mu łatwo, zwa
żywszy na niski poziom życia artystycznego stolicy, jak i odbioru sztuk, 
który najwyraźniej zauważa. Liczy jednak na dobry gust widza. Liczy na to, 
że nie będzie on w stanie zaakceptować tandety i płaskiej, bezwartościowej 
produkcji teatralnej:

„Może się kto uprze, że zrobi z chleba portret naturalnej wielkości, ale jest to 
jego prywatna ambicja, a publiczność ma prawo żądać bardziej szlachetnych 
materiałów"48

- donosiła recenzja z Domu Otwartego w Reducie. Z jednej strony szacunek, 
z drugiej brak wiary w warszawskiego widza (nazywał go ironicznie P.T. 
Publiczność) - te dwie skrajne opinie będą nieustannie przeplatać się w jego 
recenzjach. Właściwie nie ma w tym nic dziwnego, bowiem teatralna wi
downia stolicy stanowiła w tym czasie zjawisko osobliwe. Podzielona na 
elitę dawnych Teatrów Rządowych i masę proletariacką o niskim poziomie 
ogólnej wiedzy ulegała powolnym procesom demokratyzaqi i unifikacji, 
między innymi dzięki próbom przybliżenia jej do kultury przez takich te
atralnych postępowców, jak: Leon Schiller, Stefan Jaracz czy Juliusz Oster
wa. Już w 1925 roku Słonimski dzieli widownię na „galerię"49, charaktery
zującą się odpowiednimi wymaganiami artystycznymi, i łaknący idei 
„tłum"50. Zbiegiem czasu podział ten będzie się w jego ocenie pogłębiał: 
tłum coraz częściej zadowoli się repertuarem rozrywkowym, galeria zażąda 
dramatów o wzniosłej treści. Późniejsze rozgraniczenie dotyczące widowni 
pojawi się w recenzji z Rodzeństwa Thierry z 1938 roku - na widza domyślne
go i widza przeciętnego, który nie potrafi właściwie interpretować drama
tów. Krytyk jest potrzebny tak spolaryzowanej publiczności, by bronił jej 
przed koniecznością oglądania w teatrze bezguścia i kiczu, wystawianego 
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nagminnie w imię przestrzeganej przez dyrektorów zasady dochodowości 
instytucji kulturalnej oraz zrozumiałości sztuki.

Słonimski zauważa istniejący podział, ale nie staje po żadnej z wyodręb
nionych stron. Raczej obserwuje, podsłuchuje. Dostrzega dystynkcję, ale 
zarazem traktuje widownię jako całość, wobec której ma konkretne powin
ności recenzenckie - musi publiczność oświecić i przestrzec. Wspólnym 
grzechem wszystkich widzów jest, jak sugeruje, brak dynamiki intelektual
nej w odbiorze sztuki. Pisze o bierności oceniających („siedzą jak na czwart
ku" w Belwederze, Najszczęśliwszy z ludzi Stefana Krzywoszewskiego), in
fantylnej wyobraźni i dziecinnych potrzebach estetycznych („publiczność 
bije brawo, gdy zobaczy, że coś na scenie się kręci", Don Kichot Stanisława 
Miłaszewskiego). Nie zamyka oczu na konformizm warszawskiego bywalca 
teatru, jego dyletanctwo w sprawach literackich i miałkość umysłową. 
W Kronikach tygodniowych pisał m.in.:

„Warszawa ma publiczność specjalnie ospałą i niemrawą. (...) Z wyjątkiem 
paru sztuk, na których słyszałem swój własny gwizd, nigdy nie byłem na sztuce 
wygwizdanej"51.

51 Tenże, Kroniki tygodniowe 1927-1939..., dz.cyt., s. 221.
52 Tenże [Teatr Komedia, Ananas Ludwika Vemeuila, reż. Jan Janusz, „Wiadomości Literac

kie", 10.02.1924, nr 6, s. 3].

Aby udowodnić, że tego typu czyny są rzadkie i uchodzą nawet za prze
stępstwo, pisarz opowiada o tym, jak go aresztowano za gwizdanie w te
atrze. Urzędnik nie mógł uwierzyć, iż recenzent gwizdał nie z powodu za
mroczenia alkoholowego, ale dlatego, że po prostu nie podobała mu się 
sztuka. Nawoływanie do gwizdania jest właściwie jawnym dowodem rebe- 
lianctwa, zmierzającego do podgrzania atmosfery wewnątrzteatralnej „re
wolucji". Można to zachowanie interpretować jako akt karygodnej niepo
wagi Słonimskiego, relikt skamandryckiej obyczajowości, albo - co wydaje 
się bardziej uprawomocnione - kolejny przykład prowokacji (tym razem 
obyczajowej). Poprzez ostentacyjne okazanie niezadowolenia krytyk chciał 
wymusić na twórcach teatralnych radykalne zmiany w traktowaniu przez 
nich pracy artystycznej.

Nawoływanie do natychmiastowych zmian to jeden z lejtmotywów 
twórczości recenzenckiej Antoniego Słonimskiego. Wyrazi się on również 
nieustannym oprotestowywaniem przez krytyka premier wszelkiego typu 
francuskich, angielskich (a także węgierskich) fars, wodewili, krotochwil, 
pozbawionych, jego zdaniem, wartości zarówno ludzkich, jak i teatralnych. 
Lata dwudzieste to w całej Europie epoka kabaretu (którym fascynacja wy
wodziła się jeszcze z okresu wojennego), komedii bulwarowej oraz działal
ności teatrzyków variété, stąd silna ich ekspansja na sceny warszawskie. Ten 
lekki repertuar krytyk nazywa repertuarem drugiego gatunku i porównuje 
do cuchnącej padliny. Twierdzi, że polski teatr został zalany przez farsę. 
Obserwuje zjawisko zamieniania teatru w dom rozrywki, do którego pu
bliczność przychodzi bardziej „dla zabawy niż dla sztuki"52. Również ro
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dzime komedie to, według Słonimskiego, utwory schematyczne i ogłupiają
ce publiczność. Przy okazji dyskusji na temat polskiej komedii międzywo
jennej Anna Krajewska zwracała uwagę na fakt, że

„... stała się [ona, przyp. aut.] wprawdzie gatunkiem głównym, ale funkcjono
wała jako instrument regulowania kasy, była w większości popularna, ale drugo
rzędna, łatwo poddająca się wypróbowanym chwytom inscenizacyjnym, ze
pchnięta została do rejonu »gatunku ułatwionego«"53.

53 A. Krajewska, Komedia polska XX-lecia międzywojennego, Tradycjonaliści i nowatorzy, Wiedza 
o Kulturze, Wrocław 1989, s. 20.

54 Tenże [Teatr Mały, Wspaniały rogacz Fryderyka Crommelyncka, przekł. Jarosław Iwasz
kiewicz, reż. Karol Borowski, dek. Karol Frycz, „Wiadomości Literackie", 16.03.1934, nr 11, s. 3].

55 Tenże [Teatr Letni, Podatek majowy Adama Grzymały-Siedleckiego, reż. Emil Chaberski, 
„Wiadomości Literackie", 18.05.1924, nr 20, s. 5].

Zatem zainteresowanie komedią w dwudziestoleciu ze strony antrepre- 
nerów miało źródło ekonomiczne, co utwierdza nas w słuszności argumen
tów Słonimskiego, ale jednak nie musi w każdym kontekście oznaczać zja
wisk tylko negatywnych. Przecież na tej niezwykle popularnej, lekkiej 
i przyjemnej komedii, tak polskiej, jak obcej, zbudowało swoje emploi aktor
skie wielu wybitnych polskich artystów: Ćwiklińska, Fertner, Jaracz, Kamiń
ski, Modzelewska, Solska itd. Do dziś mistrzami tak zwanych małych form 
scenicznych, skeczu czy humoru parodystycznego są: Żula Pogorzelska, 
Mira Zimińska czy Adolf Dymsza. Jednak w tamtym czasie Słonimski wi
dział w zabawnych komedyjkach symptom trywializowania się teatru.

Znanym warszawskim miejscem „ułatwionego" repertuaru był, założony 
przez Ludwika Śliwińskiego, Teatr Letni (nadzieja magistratu na opłacalne 
przedsięwzięcie), ale i tam zdarzały się, jak twierdzi krytyk, przedstawienia 
nieudane. Nudziła go szablonowość postaci farsowych z repertuaru Letnie
go, opisywanie konwenansu, przewidywalność rozwoju sytuacji oraz mo
notonia tematów, głównie seksualno-finansowych, jak sugeruje w recenzji 
z Codziennie o 5-tej M. Hennesquina i P. Vebera. Ratunkiem dla farsowego 
przedstawienia bywała koncertowa gra aktorska (w przypadku Teatru Let
niego na przykład Leszczyńskiej czy Brydzińskiej), ale - zdaniem recenzenta 
„Wiadomości Literackich" - nie należała ona do zjawisk częstych. Nieustan
nie irytowała Słonimskiego bezrefleksyjność w przedstawianiu, na przykład, 
problemów stręczycielstwa czy cudzołóstwa oraz bezrozumny cynizm 
w ukazywaniu zepsucia moralnego. Sztuki te nie służyły żadnym szlachet
nym celom. „Śmieszą bardzo nieczułych ludzi i chwilami zasmucają bardziej 
wrażliwych"54 - pisał po premierze Wspaniałego rogacza Fryderyka Crom- 
melyncka. Spektakle teatralne, przygotowywane na ich podstawie, to - 
w opinii krytyka, popisy „fikających girlsów" lub „odwalający fuszerkę" 
aktorzy, co napawa go uczuciem wstydu i zażenowania.

Z drugiej strony nie dziwi pisarza ten przygnębiający stan rzeczy, gdyż 
za sprawą rozlicznych koneksji literatów (trzeciego garnituru) z dyrektorami 
renomowanych teatrów na scenę trafiają, jak twierdzi, „straszne buble"55, 
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okraszone kawiarnianym dowcipem. Słonimski był oczywiście daleki od 
eliminowania z teatru śmiechu. Stawiał tylko pytanie o jakość prezentowa
nych na scenie żartów. W 1925 roku pisał:

„Dzieło Winawera nie jest miłą, bezpretensjonalną błahostką, jest to nieudol
ny dowcip, który możemy wybaczyć wspaniałomyślnie człowiekowi, mającemu 
za sobą parę dowcipów udanych"56.

56 Tenże [Teatr Szkarłatna Maska, A w domu najlepiej Brunona Winawera, reż. Jerzy Wamec- 
ki, „Wiadomości Literackie", 15.03.1925, nr 11, s. 5].

57 Tenże [Teatr Polski, Kobieta, która zabita męża Steve Passuera, reż. Aleksander Węgierko, 
„Wiadomości Literackie", 5.02.1933, nr 7, s. 5].

58 Tamże, s. 5.
59 Tamże.
60 M. Rawiński, Między misterium a farsą. Polska dramaturgia międzywojenna w kontekście euro

pejskim, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988, s. 243.

Osiem lat później potwierdził postawę obrońcy dobrego gatunku śmie
chu, chwaląc Kobietę, która kupiła męża za sytuacje „ciągle na pograniczu 
śmieszności i tragizmu"57, za śmiech, będący „zdrową krytyką"58 i „weso
łość, która ma rację"59.

Oczywiście, nie tylko o jakość śmiechu i żartu chodziło recenzentowi. 
Alarmistyczne wzywanie do grania dobrych tekstów w teatrze brało się 
u Słonimskiego z poczucia kryzysu polskiej dramaturgii lat dwudziestych; 
z faktu, że teatry, odrzuciwszy sztuki antyfilisterskie, wystawiały najczęściej 
utwory reportażowe, dramat realistyczny, naśladujący „bujne tętno" życia 
społecznego; dramat polityczny czy pokazujący zwykłą egzystencję prze
ciętnego obywatela. Utwory te „wtapiano" w realistyczno-mieszczańską 
estetykę inscenizacyjną, w związku z czym publiczność oglądała ciągle to 
samo, a teatr pogrążał się w kryzysie. Wspomniane zaś „straszne buble" to 
najczęściej dramaty pisarzy ZAD-u, czyli twórców zrzeszonych w Związku 
Autorów Dramatycznych; utwory sławne w dwudziestoleciu, dziś już wła
ściwie zapomniane. Do pisarzy ZAD-u należeli między innymi: Wacław 
Grabiński, Zygmunt Kawecki, Stefan Kiedrzyński, Stefan Krzywoszewski, 
Stanisław Miłaszewski, Brano Winawer czy Kazimierz Wroczyński. Irytuje 
krytyka fakt, że teksty sygnowane autorytetem Związku są złe, a zajmują 
wysoką pozycję w repertuarze ważnych warszawskich teatrów. Nazywa te 
utwory oszustwami albo geszeftami literackimi. Wytyka im błahość i po
wierzchowność ujęcia proponowanego przez autora tematu, brak wykwin
tu, elegancji, taktu, prymitywizm zainteresowań, przegadanie oraz niechluj- 
ność językową. Typowy bohater tych tekstów to, jak wymienia Słonimski, 
erotoman, lowelas, dziarski porucznik, prostytutka, mężczyzna wyuzdany 
i dureń. Ich akcja opiera się na operetkowych intrygach. Można w tym miej
scu zrozumieć frustracje krytyka teatralnego, spędzającego wieczory teatral
ne na oglądaniu podobnych, uschematyzowanych konfliktów czy prostac
kich problemów. Jeśli bowiem wierzyć Marianowi Rawińskiemu60, polska 
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dramaturgia lat dwudziestych opisywała następujące zjawiska świata bieżą
cego: błyskotliwe kariery polityczne, gorączkę spekulacji i paskarstwa jako 
początkowy produkt niestabilności ekonomicznej, ścieranie się demokratycz
nych idei i elitarnych nawyków szlacheckich - a więc dylematy antyparwe- 
niuszy. A szczególny nacisk na konwencję realizmu w polskim teatrze tego 
okresu brał się, zdaniem badacza, z odpowiedzi na XIX-wieczny moralizm.

Przy okazji Polityki i miłości Józefa Rączkowskiego krytyk napisze:

„Nie można grać autorów polskich jeśli nie mają oni talentu - to jest pomysł 
wysoce szkodliwy"61.

61 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Polityka i miłość Józefa Rączkowskiego, reż. Stefan Jaracz, 
„Wiadomości Literackie", 3.01.1926, nr 1, s. 5].

62 Tenże [Teatr Narodowy, Ludzie tymczasowi Zygmunta Kaweckiego, reż. Józef Węgrzyn, 
dek. Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 9.05.1926, nr 19, s. 4].

63 Tenże [Teatr Narodowy, Bunt Absaloma Stanisława Miłaszewskiego, insc. i reż. Karol Bo
rowski, dek. i kost. Stanisław Jarocki, muz. Jan Maklakiewicz, kapelmistrz Henryk Godlewski, 
„Wiadomości Literackie", 20.03.1938, nr 13, s. 6].

A jednak byli oni grani, i to nie byle gdzie, bo w Teatrze Narodowym, co 
Słonimski postrzega jako zjawisko wręcz skandaliczne. Dyrektorów Teatru 
nazywa rzeźnikami, a sam teatr mordownią lub prowincjonalną szopą stra
żacką. Uważa, że talenty takich aktorów, jak: Mieczysław Frenkiel, Jerzy 
Leszczyński, Ludwik Solski, Józef Węgrzyn, Maria Mirska, Helena Zahor
ska, czyli etatowych artystów Narodowego, marnują się w tego typu „sztu- 
czydłach". Najgorsze jest - jego zdaniem - to, że niski poziom tych sztuk, jak 
i kiepskie przedstawienia wpływają niekorzystnie na klimat teatralny 
w stolicy. Klimat, jak sugeruje, skorumpowania i przekupstwa. Pisze:

„Istnieje opinia: zły kierownik teatru, nieuczciwy redaktor, płatny recenzent, 
głupi krytyk, mamy reżyser. (...) Nie można przesadzać w apatii i tolerancji"62.

Autorami, którzy stopniowo zyskiwali akceptację Słonimskiego, byli: Ste
fan Kiedrzyński i Bruno Winawer. Wprawdzie nigdy nie pisał o ich sztukach 
entuzjastycznie (podejrzewał ich bowiem o kierowanie się w swej twórczo
ści bardziej względami zarobkowymi niż literacką pasją), ale przynajmniej 
uznał ich instynkt teatralny. U Winawera podobały się Słonimskiemu repliki 
dialogowe, rodem z dramaturgii Shawa; Kiedrzyńskiego natomiast cenił za 
wyciszony melodramatyzm oraz konsekwentną konstrukcję dramatyczną 
tekstów. Ma to o tyle znaczenie, że z biegiem czasu sztuki ZAD-u były pisa
ne coraz wyraźniej pod dyktando bieżących celów politycznych. Ludzie tym
czasowi Kaweckiego to, na przykład, historia polskich inteligentów, którzy po 
przyjeździe z Moskwy do Warszawy, staczają się moralnie, ponieważ zabra
kło im środowiska, odpowiedniego do godnego życia. Bunt Absaloma Stani
sława Miłaszewskiego miał podteksty antysemickie i tak też był odbierany 
przez publiczność Teatru Narodowego, która - jak zauważał krytyk - przy
szła na premierę, bo „sztuka o Żydach, więc pośmiać się będzie można"63.
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Właściwie rzadko kto w teatrze, zdaniem Słonimskiego, ocenia wartość 
samej sztuki. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych na premiery jak 
twierdzi, chodzi się ze snobizmu, ponieważ bywanie na wieczorach teatral
nych należy do dobrego tonu. Po teatrach kręcą się politycy, generałowie, 
ludzie ustosunkowani i wpływowi. Znacznie częściej mówi się tam 
o gwiazdach i ulubieńcach publiczności niż o wartości spektaklu, pracy re
żysera czy grze zespołu (jak twierdzą zresztą niektórzy historycy teatru 
okresu międzywojennego, epoka gwiazd rodem z wieku XIX sięgała aż do 
połowy lat trzydziestych). Przedstawienia stają się zwykle okazją do spo
tkania znajomych i ubicia z nimi interesów. W świetle recenzji Słonimskiego, 
międzywojenne sceny warszawskie stopniowo przekształcają się w trybunę 
dla patriotycznych uroczystości, z czego - zdaniem krytyka - wynika po
mieszanie interesów doraźnej polityki i sztuki. Teatrem zaczynają rządzić 
czynniki pozaartystyczne - wojskowa junta, dyktat cenzury, polityka, kote
ria środowiskowa itd. Schlebia się zwłaszcza tym dygnitarzom, którzy pu
blicznie wyrażają ochotę na dofinansowywanie danej instytucji kulturalnej. 
W latach trzydziestych artyści coraz częściej pozwalają sobie na interpreto
wanie dramatów pod dyktando proletariackich czy szowinistycznych tren
dów, zapominając o estetycznej funkcji teatru. Premiery w związku z tym 
przypominają parodię zachowań parlamentarnych.

Zwróćmy uwagę na wystawienie w 1930 roku III aktu Kordiana Juliusza 
Słowackiego jako spektaklu pod nazwą Spisek koronacyjny. Krytyka oburzały 
już same okoliczności pokazania dramatu. Przedstawienie powstało z okazji 
kolejnej rocznicy powstania listopadowego i dlatego jego premierę poprze
dzały oficjalne przemówienia oraz celebracje. Po nich następowała krótka 
prezentacja wyjątków z utworu, a na koniec teatralna feta. Właściwie to nie 
był spektakl pełnowymiarowy. Raczej montaż teatralny, przygotowany na 
konkretne zamówienie, dlatego krytyk nie interpretuje tu wnikliwie gry 
aktorskiej ani reżyserii. Sporo miejsca zajmuje mu natomiast satyryczny opis 
zachowań oficjeli i publiczności, która nie potrafiła odróżnić świata sztuki 
od realnych zdarzeń, czym zdradziła swoją niekompetencję kulturalną. Jej 
fałszywie rozumiany patriotyzm wyrażał się stawaniem na baczność na 
dźwięk dobiegającego ze sceny hymnu narodowego, będącego częścią skła
dową teatralnej fikcji. Słonimski z wrodzonym sobie talentem prześmiewcy 
pytał:

„Czy gdy wielki książę Konstanty każę na scenie grać »Jeszcze Polska nie zgi
nęła« publiczność powinna wstawać, czy też może siedzieć? Przecież to grają nie 
naprawdę?"64.

64 Spektakl nosi! nazwę Spisek koronacyjny (akt III Kordiana), 10 obrazów z prologiem 
w opracowaniu Juliusza Osterwy, z dekoracjami Wincentego Drabika i muzyką Adama Doł- 
życkiego. Premiera w Teatrze Narodowym odbyła się 7.12.1930 roku. A. Słonimski [Teatr Na
rodowy, Spisek koronacyjny wg Kordiana Juliusza Słowackiego, „Wiadomości Literackie", 
7.12.1930, nr 49, s. 4].
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W recenzji z Zemsty w reżyserii Zygmunta Chmielewskiego pojawia się 
z kolei uwaga, dotycząca antagonizowania zasiadających na widowni poli
tyków w związku z integrystyczną wymową ostatniej partii utworu, przez 
to psucia budowanego przez artystów na scenie klimatu pojednania:

„Sam wybór Zemsty w czasach ostrych walk politycznych, kto wie, czy nie 
pozbawiony jest tendencji. Cześnik z Rejentem podali sobie ręce na scenie, ale na 
widowni wyraźnie zaznaczyła się niezgoda. Trzeba też nawet dwu premier, jed
nej dla prasy i PPS, a drugiej dla rządu, Wieniawy i Tuwima, bo obie strony nie 
chciały się spotkać w teatrze jednego wieczoru" 65.

65 A. Słonimski [Teatr Ateneum, Zemsta Aleksandra Fredry, reż. Zygmunt Chmielewski, 
dek. Iwo Gall, „Wiadomości Literackie", 5.10.1930, nr 40, s. 4].

66 Tenże, Kroniki tygodniowe 1927-1939..., dz.cyt., s. 205.

Relacja z tych zdarzeń, jak również słynne i wielokrotnie przytaczane 
przez innych krytyków (także powojennych) sprawozdanie z otwarcia Te
atru Narodowego (1924), są wyjątkowo nasycone ironią. Tylko z poczucia 
odpowiedzialności (chyba że dla bufonady?) można tak napastliwie atako
wać ludzi teatru za karierowiczostwo i wazeliniarstwo. Aktorów zaś, 
zwłaszcza dobrych, krytyk tępi za to, że po jednej wyśmienitej roli zapomi
nają o swoich powinnościach wobec sceny i wpadają w rutynę. Innym wy
tyka brak talentu. Głosi tezę o upadku obyczajów i manier teatralnych. 
W Kronikach tygodniowych pisał:

„W stosunku do innych zawodów ani w teatrze, ani nawet w kabarecie nie 
przybywa nowych sił. (...) Materiał aktorski rekrutuje się w znacznej mierze 
z wykolejeńców w dobrym i złym tego słowa znaczeniu. Do teatru id ą nieraz 
młodzieńcy, którzy doznali niepowodzeń w innych zawodach... (...) Kobiety lek
ką stópką wchodzą na deski sceny czasami wprost z ulicy. Potem dopiero w y- 
chodzą za mąż bogato i dostojnie. Taki już jest porządek rzeczy, że deski stano
wią trampolinę do wzbicia się wyżej"66.

Istotne, że Słonimski nie tylko relacjonuje sytuację i na jej marginesie 
umieszcza uwagi krytyczne, ale próbuje znaleźć przyczynę tego stanu rze
czy. Przy okazji sądów o aktorach pojawia się wiele zarzutów pod adresem 
polskiego systemu edukacji artystycznej, który - jego zdaniem - w sposób 
niewłaściwy weryfikuje predyspozycje zawodowe kandydatów. Krytyk 
kwestionuje wymóg przygotowania teoretycznego do aktorstwa, który nie 
powinien być przecież warunkiem przesądzającym.

Jak w takim razie ocenia Słonimski działalność trzech pierwszorzędnych 
scen warszawskich: Teatru Narodowego, Polskiego i Ateneum? Najwięcej 
uwagi poświęca Teatrowi Narodowemu (podlegającemu rozporządzeniom 
magistratu, w tym sławom urzędniczym: Janowi Lorentowiczowi i Arturowi 
Śliwińskiemu) oraz prywatnemu Teatrowi Polskiemu, prowadzonemu 
przez Arnolda Szyfmana. Przez cały okres międzywojenny niezmiennie 
broni scen Szyfmanowskich (Teatr Polski i Teatr Mały) jako promotorów 
dramatu europejskiego, w szczególności utworów Jewreinowa, Kaisera, 



44 ANTONI StONIMSKI - TEATR W DEMOKRACJI

Rollanda, również twórczości G.B. Shawa, B. Brechta; oraz scen, na których 
zobaczył kilka wybitnych przedstawień, zakwalifikowanych przezeń do 
najlepszych prac teatralnych tamtego okresu. U Szyfmana oglądał między 
innymi Schillerowską adaptację Dziejów grzechu, która przełożyła się w jego 
sprawozdaniach na swoistą wykładnię definicji piękna sztuki teatralnej. 
Zasiadał na widowni podczas pokazu monumentalnego Juliusza Cezara 
Szekspira, na podstawie którego wyjaśniał czytelnikom recenzji przywiąza
nie do słowa w teatrze. Tu, dzięki spektaklowi Aleksandra Węgierki, „od
krył" walory dramaturgiczne utworów Pirandella. Sam też wybrał Teatr 
Polski na premiery swoich dramatów. Zarówno Wieża Babel, Murzyn war
szawski, jak i Lekarz bezdomny były wystawiane właśnie u Szyfmana.

Całkiem osobne miejsce zajmuje w recenzjach Słonimskiego Teatr Naro
dowy, od początku przezeń atakowany, ośmieszany, nazywany „warszaw
skim smaczkiem", przybytkiem, w którym dla snobizmu warto się pokazać, 
ale po nic więcej nie należy tam przychodzić. Narodowemu trzeba tu po
święcić więcej miejsca, bowiem teatr ten grał w dwudziestoleciu rolę 
„pierwszej sceny polskiej". Artyści, krytycy, teoretycy sztuki zgodnie twier
dzili, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pojawiła się konieczność 
odrodzenia sceny narodowej, tym samym ukonstytuowania jej charakteru 
i stylu. Brakowało takiej sceny - Teatr Rozmaitości spłonął w roku 1919 
i trzeba było poczekać pięć lat na jego odbudowę. Przywrócony do życia, 
zmienił nazwę i został nowocześnie wyposażony - w scenę obrotową i stały 
horyzont. Granie polskiego repertuaru było do momentu odzyskania nie
podległości, jak wiadomo, zakazane przez carską cenzurę. Trwałe zaniedba
nia w pracy nad polską szkołą gry scenicznej czy w kształtowaniu emploi 
aktorów doprowadziło do takiej sytuacji, że wraz z wolnością mieliśmy 
w polskim aktorstwie, jak zauważał Stefan Jaracz, „swojski bigosik", ponie
waż „w tym samym teatrze grają ze sobą: aktor z epoki Moliera i zwolennik 
współczesnego formizmu, aktor romantyczny z naturalistą, aktor »gwiazda« 
z aktorem zespołowym"67, a więc panuje pełny eklektyzm stylistyczny. 
Podkreślano, że już od czasów Wojciecha Bogusławskiego istniała tradycja 
sceny narodowej, kultywowana w takim stopniu, jak we Francji i w Rosji. 
Ponieważ kraj nasz pozostał w zasięgu oddziaływania kultury francuskiej 
i rosyjskiej, należało koniecznie podjąć trud określenia tożsamości polskiego 
teatru narodowego. Można to było zrobić poprzez ustalenie linii repertu
arowej (tu rozważania szły w kierunku poszukiwania tekstów, oddających 
charakter naszej kultury narodowej) oraz pracę na rzecz wykształcenia 
swoiście polskiego stylu aktorskiego. Jacek Popiel68 w rozprawie na temat 
dramatu i teatru dwudziestolecia zwraca uwagę na to, że postulaty stwo
rzenia sceny narodowej zlewały się z hasłami polskiego teatru monumental

67 S. Jaracz, Odpowiedź na ankietę na temat: Organizacja i program Teatru Narodowego w Warsza
wie, „Przegląd Warszawski" 1925, nr 42, s. 341-342. Przedruk [w:] S. Jaracz, O teatrze i aktorze, 
WAiF, Warszawa 1962, s. 44.

68 J. Popiel, Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego, Universitas, Kraków 1995.
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nego czy „Teatru Ogromnego", lub że dwie te idee, narodowa i monumen
talna, traktowane były wymiennie. O ile jednak koncepcję teatru narodowe
go utożsamiano raczej z pracą na rzecz stylu aktorskiego i reżyserii, o tyle 
teatr monumentalny kojarzył się z postulatami inscenizacyjnymi, a tym sa
mym z działalnością Reduty (która w pierwszym etapie funkcjonowania 
wystawiała utwory tylko polskie) i Teatru im. Bogusławskiego.

Teatr Narodowy wprowadzał na scenę pisarzy romantycznych i poro- 
mantycznych. Na deskach Teatru Nowego debiutował Iwaszkiewicz, grano 
słynnego - bo łubianego przez widownię - Adwokata i róże Szaniawskiego, 
wystawiano Claudela, Giraudoux, Ibsena. Teatr Narodowy miał dobrze 
przygotowany do pracy zespół aktorski, był teatrem dotowanym przez radę 
miasta, rozwijał się dynamicznie, z roku na rok zyskiwał prestiż. Jednak 
zawiódł pokładane w nim nadzieje. Nie odkrył dla polskiego teatru staro- 
polszczyzny, nigdy nie sięgnął po utwory XVIII-wieczne, pokazywał słabe 
reżysersko i intelektualnie przedstawienia. Przejmująco ten moment rozcza
rowania komentuje Bohdan Korzeniewski:

„Nie stworzył polskiej szkoły gry Szekspira i Moliera. Nie stworzył polskiego 
stylu gry Słowackiego, Wyspiańskiego i Fredry. Nie dał wzoru dobrych obycza
jów teatralnych. Doznał wszystkich nędz i upokorzeń mierności. Wrzesień 1939 
roku powitał przedstawieniem Wesela Fonsia"69.

69 Sława i infamia, z Bohdanem Korzeniewskim rozmawia Małgorzata Szejnert, WL, Kraków 1988, 
s. 156. W numerze 7 „Wiadomości Literackich" (z 27 sierpnia 1939 roku) Bohdan Korzeniewski 
zamieścił recenzję teatralną z Wesela Fonsia Ryszarda Ruszkowskiego w reż. Karola Borowskiego.

70 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Śluby panieńskie Aleksandra Fredry, reż. Jerzy Leszczyń
ski, dek. Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 12.09.1925, nr 37, s. 4].

O ile Korzeniewski przyczyn takiego stanu rzeczy upatruje w negatyw
nych skutkach nadzoru urzędniczego (municypalnego), również częstych 
zmianach dyrekcji, potem zaś działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Teatralnej, o tyle Słonimski - choć zgadza się z argumentem ingerencji ad
ministracji - piszę o braku twórczej atmosfery, zapału i miłości do zawodu. 
Wspomina o skłóconym zespole, o aktorach, którzy nie rozmawiają ze sobą 
prywatnie, jak również o przywiązaniu do bezstylowości. Twierdzi, że Ko
media Francuska ma za sobą wieloletnią tradycję grania utworów typowo 
francuskich i przez to ukształtowała własny język scenicznej ekspresji (ak
torskiej i dekoratorskiej), a Teatr Narodowy nie ma się do czego odnieść, 
a sam nie jest na tyle twórczy, by budować wzorzec na bieżąco. Zbyt częste 
odwoływanie się do Komedii Francuskiej nie do końca rozwiązuje problem 
naszej sceny - uważał Słonimski. Również i w tym pierwszym na świecie 
subsydiowanym przez państwo teatrze zdarza się tak, że - jak podpowiadał 
krytyk w Ślubach panieńskich - broniąc tradycji, wyrasta on na „twierdzę 
miłych przesądów, dobrej dykcji i bezmyślnej reżyserii"70. A zatem - zaskle
pia się w prezentacji doskonale opanowanego warsztatu aktorskiego, nato
miast pokazuje mierne spektakle. Trzeba więc wypośrodkować, sugeruje 
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krytyk. Można czerpać wzorce, ale unikając jednocześnie ich biernego na
śladownictwa.

Niemal wszystkie premiery utworów polskiego romantyzmu, grane 
w Teatrze Narodowym, zostały przez Słonimskiego ocenione negatywnie. 
Lepiej wypadają w jego sprawozdaniach: Bliziński, Bałucki, Fredro, Rittner, 
słynna Przepióreczka Żeromskiego z Jaraczem i Osterwą w rolach głównych; 
utwory Szekspira, Schillera i Goethego. Najbardziej krytyk atakuje teatr za 
pokazywanie sztuk słabych, które stępiają gusta, a w instytucji o daleko 
zakrojonych ambicjach artystycznych są utworami zupełnie nie na miejscu. 
Z drugiej strony nie przekonuje go wystawianie klasyki za wszelką cenę, 
takich utworów jak na przykład Świecznik Alfreda de Musseta, głównie 
w tym celu, jak zauważa krytyk, by mieć czyste sumienie. Jest zwolennikiem 
prywatnych przedsiębiorstw teatralnych, gdyż te „obliczone na zysk, dają, 
jak wiadomo lepsze rezultaty"71. Z podejrzliwością wypowiada się na temat 
przedsiębiorstw państwowych, służących, jak piszę, „podkasanej muzie" 
i zamieniających je (za przyzwoleniem podatników) w operetki. Powołuje 
się znowu na przykład francuski i angielski. W obu tych krajach, jak pod
powiada, życie artystyczne „odbywa się bez pionów moralnych i nakazów 
państwowych"72. W recenzji ze spektaklu W miłosnym labiryncie Kazimierza 
Wroczyńskiego domaga się pozbawienia Teatru Narodowego subwencji lub 
proponuje wysokie opodatkowanie ze względu na „zmniejszający się kontyn
gent widzów"73. Obawa Słonimskiego, brzmiąca poniekąd zabawnie w 1926 
roku, okazała się o tyle słuszna, że jedenaście lat później - jak donosiło spra
wozdanie z Pana Beneta, jednoaktówki Fredry (1937) - Narodowy świecił 
pustkami. Świecił pustkami już u progu lat trzydziestych, czego dowodziła 
katastrofalnie niska frekwencja na Złym szelągu Brunona Winawera czy na 
innych sztukach, na które kasy nie sprzedały dosłownie ani jednego biletu. 
Recenzja z tego ostatniego spektaklu jest o tyle jeszcze warta przypomnienia, 
że krytyk wypowiada w niej, po raz kolejny74, wojnę Arturowi Śliwińskiemu, 
tym razem za tępienie niezależności prasy, która krytycznie traktuje działal
ność artystyczną podległego mu teatru. Tak argumentuje swój atak:

71 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Fantazy Juliusza Słowackiego, reż. Juliusz Osterwa, dek. 
Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 24.02.1929, nr 8, s. 4].

72 Tenże [Teatr Polski, Rozkoszna dziewczyna Ralfa Benatzky'ego w przeróbce Juliana Tuwi
ma, reż. i insc. Janusz Warnecki, dek. Władysław Daszewski, kost. Irena Lorentowicz-Karbow- 
ska, „Wiadomości Literackie", 5,08.1934, nr 32, s. 4].

73 Tenże [Teatr Narodowy, W miłosnym labiryncie Kazimierza Wroczyńskiego..., dz.cyt., s. 4].
7< Za nazwanie Artura Śliwińskiego „karierowiczem" i „ignorantem" Słonimski wyrokiem 

sądowym dostał, parę lat wcześniej, karę dwóch tygodni więzienia w zawieszeniu.
75 Tenże [Teatr Narodowy, Zły szeląg..., dz.cyt., s. 4].

„Pan Śliwiński jest urzędnikiem, dostaje pensję, a Teatr Narodowy nie jest je
go prywatnym mieszkaniem. Pan Śliwiński obraził się na recenzje, oburzył się, że 
się go krytykuje, i utrudnia dostanie się recenzentowi na premiery. Śliczna i bar
dzo skuteczna metoda"75.
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Tępienie Teatru Narodowego przez Słonimskiego miało, jak można 
przypuszczać, dwa źródła. Po pierwsze, „Wiadomości Literackie" należały 
do tych periodyków warszawskich, które ustawicznie negowały założenia 
artystyczne tego przybytku sztuki, ponieważ preferował on repertuar 
umiarkowany politycznie oraz daleki od eksperymentatorskich „szaleństw". 
„Skamandryci", którzy we własnych oczach uchodzili nadal za propagato
rów „nowej sztuki", zauważali w takim kształtowaniu linii repertuarowej 
zachowawczość i staroświeckość. Po drugie, o ile w latach dwudziestych 
frekwencja w Teatrze Narodowym była wysoka (podobnie jak w innych 
teatrach stołecznych), o tyle po kryzysowym sezonie 1931/1932 drastycznie 
spadała. Osiem lat później mogła być, jak podaję Słonimski, zastraszająco 
niska. Według badań prowadzonych przez Stanisława Marczaka-Obor- 
skiego, dotyczących frekwencji we wszystkich teatrach warszawskich76, 
w 1932 roku wynosiła ona trzydzieści pięć procent, co oznaczało, że około 
jedna trzecia potencjalnej widowni w ogóle oglądała spektakle.

76 Stanisław Marczak-Oborski w książce Teatr w Polsce 1918-1939. Wielkie ośrodki (PIW, War
szawa 1984) wskazuje jednak, przeciwnie niż Słonimski, na stopniowo rosnącą frekwencję 
w teatrach po 1932 roku. Przełom lat dwudziestych i trzydziestych to, jego zdaniem, świetlany 
okres widowni teatralnej. Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej (TKKT), które zarzą
dzało Teatrem Narodowym w latach trzydziestych, próbowało ratować wpływy kasowe, 
wprowadzając między innymi zniżki na bilety oraz szeroko reklamując abonamenty teatralne.

W odniesieniu do Teatru Ateneum, który zainaugurował działalność 
w 1928 roku (jego pierwszym dyrektorem była Maria Stroińska), Słonimski 
prowadzi w recenzjach otwartą dyskusję na temat sensu istnienia sceny 
robotniczej, czyli sceny dla mas, bo takim teatrem miał być teatr na Powiślu. 
Przy okazji premier w Ateneum wiele uwagi poświęca cenzurze teatralnej, 
propagandowości propozycji repertuarowych oraz wzorowaniu się na dra
maturgii radzieckiej. Ateneum to teatr, który, niejako w zastępstwie Naro
dowego, przywrócił polskiej widowni twórczość Fredry i Moliera, był - 
wedle krytyka - kuźnią nowych talentów. Tu sztukę reżyserii oszlifowała 
Stanisława Perzanowska. Tu stworzył swoje najlepsze role ludzi poniżonych 
Stefan Jaracz, do końca podziwiany przez krytyka aktor. Pojawiły się takie 
sławy, jak: Stanisław Daniłowicz, Dobiesław Damięcki, Jacek Woszczero- 
wicz oraz Władysław Daszewski jako scenograf, wysoko ceniony za swą 
pracę artystyczną przez Słonimskiego. Swoją Rodzinę krytyk wystawiał wła
śnie na scenie Nowa Komedia Teatru Ateneum w 1933 roku.

Słonimski wypowiada wojnę warszawskiemu środowisku teatralnemu. 
Konstatuje u progu kariery, że sytuacja jest zła, momentami nawet katastro
falna, i będzie nawoływał do poprawy. Stara się reformować polską scenę, 
lecz jest to „reforma" według jego własnego programu. Anegdotycznie rzecz 
ujmując, polegała ona między innymi na autentycznych pojedynkach z tymi, 
którzy nie zgadzali się na pesymistyczną diagnozę rzeczywistości, stawianą 
przez krytyka (pojedynków tych Słonimski się potem szczególnie wstydził). 
Jego „reforma" teatru, zgodnie z polską tradycją piśmienniczą, oznaczała 
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zawsze „naprawę" stanu rzeczy, zaś „naprawiający stan rzeczy" recenzent 
mógł odegrać dwie role: oskarżyciela i obrońcy. Dlatego jest ważne, by wie
dzieć, czego krytyk broni, a czemu się przeciwstawia. Funkcję sędziego Sło
nimski przypisuje czytelnikowi, wierząc, że jest on w stanie samodzielnie 
zweryfikować proponowane opinie. W kontekście całości dotychczasowych 
rozważań pojawia się fundamentalne pytanie o to, czyim w istocie oskarży
cielem lub obrońcą jest Antoni Słonimski: autora sztuki, przedstawienia lub, 
z drugiej strony rampy scenicznej patrząc, widza, publiczności; zatem: arty
sty czy społeczeństwa, nadawcy czy odbiorcy, producenta czy konsumenta. 
Trzeba przy tym pamiętać, że w przypadku krytyki teatralnej nadawców 
(producentów) mamy przynajmniej dwóch. Jakie miejsce wyznacza krytyk 
sobie w tym podwójnym lub potrójnym dialogu? Pozornie wydaje się, że 
Słonimski, jak wspomnieliśmy wcześniej, sytuuje fotel recenzencki „na wi
downi", ale nie jest to do końca prawdą, zważywszy na pouczający ton na
uczyciela względem niewyrobionego widza. Również nie ustawia swego 
fotela „na scenie", biorąc pod uwagę wieczne ataki na twórców teatralnych. 
Najbardziej po drodze jest krytykowi bodaj z autorem tekstu, czyli pisa
rzem, poetą, literatem, na co zwracała już uwagę Małgorzata Ruda77. Jednak 
nie potrafi on podporządkować swej działalności recenzenckiej „operacyj
nej"78 funkcji krytyki literackiej, o której piszę Janusz Sławiński, czyli „sita 
selekcjonującego i przetwarzającego informacje zawarte w tekście"79, co 
prowadziłoby w dalszej perspektywie do przedstawienia czytelnikowi 
„propozycji pojmowania utworu literackiego"80. To bardzo istotne, że 
Słonimski nie jest na tyle pokornym krytykiem, by wyznaczyć sobie funkcję 
„sita", i kryjąc się za nim, rozszyfrowywać (dekodować i rekodować) dzieło 
literackie. Jest, w zależności od sytuacji teatralnej, bliżej albo autora sztuki, 
albo reżysera i artystów, albo widza, ze szczególnym jednak akcentem na 
własne fascynacje literaturą. To swoiste balansowanie pomiędzy trzema 
adresatami recenzenckiego komunikatu przybiera w tekstach krytyka formy 
różnorodnych gier stylistycznych i kształtuje charakter publicystyki. Wobec 
relacji „autor tekstu, twórca spektaklu i odbiorca" zajmuje znowu, podobnie 
jak na poziomie poetyki swych recenzji, pozycję podmiotową, eksponując 
własne sądy i oceny, wynikające z przyjętego przez niego systemu wartości. 
Odciska swoje piętno na tym „kanale łączności", jakby chciał po raz kolejny 
powiedzieć: „muszę się wtrącić" w imię wyższej racji, w imię obrony warto
ści niepopularnych, pryncypiów, a przede wszystkim konieczności naprawy.

77 M. Ruda, Pan Słonimski w teatrze, „Dialog" 1979, nr 1.
78 Funkcję operacyjną krytyki literackiej wyróżni! Janusz Sławiński w swej pracy Dzieło, ję

zyk, tradycja (PWN, Warszawa 1974, s. 175), obok funkcji poznawczo-oceniającej, postulatywnej 
i metakrytycznej. Funkcja operacyjna to włączenie się krytyka do układu: autor-utwór-odbior- 
ca, bycie dwukrotnym intruzem (pomiędzy autorem a utworem lub pomiędzy utworem 
a odbiorcą).

79 Tamże, s. 178.
60 Tamże.
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Adolf Rudnicki pisał:

„Słonimski całe życie użerał się na prawo i na lewo. Artystycznie nie miał 
swojej klaki, ale politycznie, moralnie - miał. Miał wi ęc za sobą nawet tych, któ
rzy nie byli jego sojusznikami artystycznymi"81.

81 A. Rudnicki, Rogaty Warszawiak, WL, Kraków 1981, s. 135.
82 P. Bratkowski, Ostatni racjonalista, „Radar" 1982, nr 21, s. 15.
83 A. Słonimski, Odpowiedź na dedykację, „Wiadomości Literackie", 12.01.1930, nr 2, s. 1.
84 A. Galis, Oko w oko z Antonim Słonimski. Materiały do wywiadu, „Wiadomości Literackie", 

14.07.1935, nr 28, s. 1.
85 J. Sadkowski, Słonimski dawniej i ostatnio [w:] Wspomnienia o Antonim Słonimskim, pod red. 

P. Kądzieli i A. Międzyrzeckiego, Biblioteka „Więzi", Warszawa 1996, s. 271.

Istotnie. Stosunek Słonimskiego do sztuki teatralnej stale ewoluował. 
Z pewnością nie miał on gotowej recepty na teatr. Wydaje się, że nawet ta
kiej nie poszukiwał. Jak sugeruje Piotr Bratkowski, dla Słonimskiego liczyła 
się nie tyle obrona samego teatru, ile postawa artysty-obywatela, który 
swoimi krytycznymi uwagami „kłuje w oczy"82. Kłuje w oczy, atakuje, nie 
daje spokoju, nie aprobuje, ale nade wszystko polemizuje i z twórcami, i ze 
swoim czytelnikiem, chcąc przekonać ich do odpowiedzialności za życie 
kulturalne oraz zaszczepić w nich potrzebę dyskusji na temat teatru, wytrą
cając tym samym interlokutorów ze stanowiska bądź to biernego konsu
menta sztuki, bądź cynicznego rutyniarza. Krytyka zaliczyć można do grona 
tych pisarzy, którzy wierzyli w posłannictwo swojego zawodu. Odpowia
dając na polemikę Józefa Wittlina na łamach „Wiadomości Literackich" 
z 1930 roku, Słonimski pisał o obowiązku walki literatów z „ciemnotą i zaco
faniem"83. W wywiadzie udzielonym Adamowi Galisowi, również na ła
mach przedwojennych „Wiadomości" powiadał:

„Wszystko, co robię, ma charakter walki. Konsekwencj ą każdej walki prowa
dzonej celowo i z temperamentem jest to, że zadrażnia wielu"84.

W taki, można by powiedzieć, „batalistyczny" sposób rozumiał również 
swoje zadania recenzenckie, co potwierdza jego felietonistyczny portret, 
malowany na kartach Kronik tygodniowych. Różnica między publicystyką 
Kronik a dyskursywnym klimatem recenzji jest taka, że - jak się zdaje - nieco 
mocniej brzmi w Kronikach głos popierający intencje pokojowe we współcze
snym świecie, artykułowane zwłaszcza w kontekście międzywojennych 
problemów społeczno-politycznych. Głos pojednania w obliczu zagrożeń 
faszyzmem i totalitaryzmem musi brzmieć wyraźniej niż w sprawach te
atralnych, w których najważniejszym zadaniem zdaje się reforma polskiej 
sceny, a zatem propaganda publicystyczna, za którą w najlepszym wypadku 
idą konkretne zmiany organizacyjne i obyczajowe. Pacyfizm Słonimskiego, 
z którego - jak twierdzi Juliusz Sadkowski85 - krytyk robi sobie dom ro
dzinny, program, a nawet wiarę, nie pokrywa się z jego działalnością recen- 
zencką, gdzie pisarz bezkompromisowo walczy, a nawet sam rozpętuje 
wojny.
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Słonimski poszukuje skali wartości, punktu odniesienia, czegoś, co mo
głoby być wzorcowe dla rodzimej sztuki i literatury. O takiej skali wartości 
wspomni w jednej z przypowiastek Kronik tygodniowych86, mówiąc o Arabie, 
który wynajmuje się do fotografowania przy piramidach egipskich. Arab 
zarabia w ten sposób, że swym niskim wzrostem oddaje wielkość sfinksa. 
Słonimski uważa, że niewysoki poziom artystyczny polskich teatrów wyni
ka właśnie z braku proporcji, narzucających stabilną hierarchię, przywraca
jących sztuce właściwy kształt, wytrącających jej twórców i odbiorców 
z błogiego stanu samozadowolenia. Tej właśnie skali krytyk poszukiwał 
będzie w międzywojennym teatrze europejskim. Zapoznawszy się z osią
gnięciami niektórych dramatopisarzy i reżyserów Wschodu i Zachodu, po
zostając trochę tradycjonalistą, trochę nowatorem, polemistą, partnerem 
i społecznikiem, określi Słonimski własną misję recenzencką i podsumuje ją 
takimi oto słowami:

86 A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1927-1939..., dz.cyt., s. 277.
87 Tamże, s. 78.

„Robota recenzenta czy felietonisty polega w znacznej części na utrzymaniu 
linii demarkacyjnej pomiędzy sztuką a tandetą"87.



ROZDZIAŁ II
SŁONIMSKIEGO BATALIA O POZIOM LITERACKI POLSKIEGO 
TEATRU

REALIZM „BLIŻEJ ŻYCIA" JAKO KANON LITERATURY SCENICZNEJ

Jak wspomnieliśmy wcześniej, Słonimski pisał recenzje typowe dla nurtu 
subiektywno-impresjonistycznego. W charakterystycznej dla tego nurtu 
kolejności omawiał także konkretne zagadnienia. A kolejność ta, jak zauwa
żyła Stefania Podhorska-Okołów, wyglądała następująco: zwykle na począt
ku zastanawiał się krytyk nad genezą i okolicznościami powstania utworu, 
z uwzględnieniem tła historycznego, psychologicznego lub społecznego. 
Potem analizował tendencję lub tezę sztuki; na końcu, w krótkim akapicie, 
podsumowywał spektakl, wystawiając cenzurki poszczególnym jego auto
rom: najwięcej uwagi poświęcał aktorom, mniej - reżyserowi, scenografowi 
itd. Niekiedy kreślił ich miniaturowe portrety. I nawet, jeśli zaczynał zaska
kująco dla czytelnika, kończył w sposób szablonowy. Była to więc recenzja 
w dużej mierze literacka, ponieważ problemom okołoliterackim poświęcała 
najwięcej miejsca,

„... pomijała lub bagatelizowała najważniejsze zagadnienia: czy dana sztuka po
siada dostateczną i właściwie rozłożoną dynamikę sceniczną, czy jest - i o ile - 
zjawiskiem czysto teatralnym"1.

1 S. Podhorska-Okołów, O nową rasę krytyków teatralnych, „Scena i Sztuka" 15.09.-15.10.1936, 
nr 1, s. 4-6.

Podążając tym tropem i zgadzając się wstępnie z założeniem Podhor- 
skiej, że Słonimski uprawiał ten typ recenzji, zastanówmy się, jak w jego 
tekstach przebiegały rozważania na temat literatury (w tym literatury dra
matycznej) i jakie przed literaturą stawiał wymagania, zarówno na początku 
swojej kariery recenzenckiej, jak również u progu i w połowie lat trzydzie
stych.

Słonimski nie przyjmuje w swych sprawozdaniach postawy filologa, ob
jaśniającego okoliczności napisania dzieła. Akurat w dwudziestoleciu byli 
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tacy krytycy, którzy przybierali „profesorską" pozę pisarską, polegającą na 
referowaniu utworów dramatycznych w kontekście historycznoliterackim. 
Należał do nich między innymi Adam Grzymała-Siedlecki i Jan Lorento- 
wicz. Również Boyowi zdarzały się felietony skomponowane w formie wy
kładu z historii teatru. Czy jednak Słonimski do nich należał? Niewątpliwie 
poświęca krytyk sporo uwagi pisarzom i dramatopisarzom. Gdy Teatr Pol
ski zdecydował się wystawić Don Kichota Stanisława Miłaszewskiego, recen
zję rozpoczął od analizy motywu donkichoterii - ale nie w literaturze, lecz 
w kulturze, a w dodatku rozumianego jako „szaleństwa fantazji" człowieka. 
W kilku słowach wspomniał, o czym jest Sztuba Kazimierza Łęczyckiego, ale 
już przy Pannie Maliczewskiej Gabrieli Zapolskiej spojrzał na Młodą Polskę 
z perspektywy współczesnego odbioru dramatu, skąd wywodził źródło 
niepowodzenia utworu w okresie jego powstania. Przy okazji Ucieczki Johna 
Galsworthy'ego pozwolił sobie na eseistyczne dywagacje wokół tematu 
moralnych rozterek więźnia. Spektaklowi Emila Chaberskiego, przygoto
wanemu na podstawie tego utworu, poświęcił dokładnie jedno zdanie. Bar
dziej zajęły uwagę krytyka kwestie translatorskie. Podobnie rzecz się miała 
ze sztuką Noe Andre O'Beya. Tu Słonimski śledził braki w ilustrowaniu na 
scenie starotestamentowej historii potopu, punktując bardziej detale fabu
larne opowieści niż sam spektakl. Aktorom poświęcił z kolei trzy zdania. 
Recenzję z Był sobie więzień rozpoczął od osobistej wątpliwości: „Nie wierzę 
w Anouilha". Następnie dokonał przysłowiowego rozkładu sztuki na czyn
niki pierwsze, udowadniając szereg nieprawdopodobieństw życiowych, 
budujących historię bankiera, który - doznawszy wielu porażek - postana
wia popełnić samobójstwo. Polemizował z zamysłem utworu oraz jego ana
lizą, przeprowadzoną przez Jana Skiwskiego na kartach programu teatral
nego. Jeśli przyszło Słonimskiemu recenzować kolejną sztukę danego auto
ra, zwykle porównał ją z poprzednimi, ogarniając spojrzeniem cały jego 
dorobek literacki.

Przystępując do pisania sprawozdania teatralnego, w pierwszej kolejno
ści zastanawia się Słonimski nad wartością utworu i powodem jego wysta
wienia, potem nad konstrukcją dramatyczną, jej logicznością oraz motywa
mi postępowania bohaterów. Nie interesuje go zaplecze historycznoliterac
kie dzieła, ale sam tekst. Toczy dialog z tekstem, a nie z dziejami literatury 
i nie z inscenizacją; z autorem, a nie z innymi badaczami i nie z reżyserem. 
Na kanwie dramatu snuje rozważania ogólnokulturowe. I nie są to rozwa
żania uczonego czy mędrca, a raczej - miłośnika literatury czy oczytanego, 
obytego inteligenta, zatroskanego o tematykę humanistyczną. Rodzi się 
jednak pytanie, czy Słonimski wybierał taką właśnie kolejność swojego dys
kursu krytycznego celowo? Czy wybór ten dyktowała mu świadoma chęć 
wyeksponowania nadrzędności literatury względem koncepcji teatralnych, 
czy powodowało nim po prostu pewne przyzwyczajenie pisarskie? Czy fakt, 
że rozmyślania o teatrze zajmowały zawsze drugorzędne miejsce w jego 
recenzjach, nie wynikał z niezrozumienia przez krytyka wagi i istoty nowo
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czesnej sztuki scenicznej, traktującej utwór dramatyczny jedynie jako punkt 
wyjścia do pracy nad inscenizacją w duchu całkowitej wolności artystycz
nej? Jak Słonimski sytuuje w swych rozważaniach krytyczno-teatralnych tę 
sproblematyzowaną już w latach dwudziestych kwestię rozdźwięku między 
teatrem a literaturą?

W sprawozdaniu z Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Aleksandra 
Zelwerowicza pada wymowne dla całej twórczości recenzenckiej Słonim
skiego zdanie:

„Mówię tu o najistotniejszej sprawie, o rzeczy dla mnie najwa żniejszej, o po
ezji. Taka czy inna gospodarka teatralna, takie czy inne blama że czy dowcipy re
żyserskie interesują mnie pobocznie - sprawa stosunku do poezji jest dziedzin ą, 
w której mam obowiązek i prawo być bezwzględnym"2.

2 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Dziady Adama Mickiewicza, reż. Aleksander Zelwerowicz, 
dek. i kost. Wincenty Drabik, muz. Adam Dotżycki, „Wiadomości Literackie", 11.12.1927, nr 50, 
s. 5].

3 Tenże [Teatr Polski, Dziady Adama Mickiewicza, reż. i insc. Leon Schiller, komp. sceniczna 
i dek. Andrzej Pronaszko, kier. muz. Roman Palester, „Wiadomości Literackie", 6.01.1935, nr 1, 
s.7[.

4 Tenże [Teatr Polski, Juliusz Cezar Wiliama Szekspira, przekl. Adam Pajger, reż. Leon 
Schiller, dek. i kost. Karol Frycz, muz. Jan Maklakiewicz, „Wiadomości Literackie", 5.02.1928, 
nr 6, s. 4].

5 Tenże [Teatr Komedii, Dama do towarzystwa Picarda i Laveline'a, reż. Jan Janusz, dek. Ka
rol Frycz, „Wiadomości Literackie", 20.01.1924, nr 3, s. 3].

W recenzji z Dziadów w reżyserii Leona Schillera pojawia się motyw 
o podobnej wymowie: „W utworze poetyckim najważniejsze są przecież 
najwyższe tej poezji wzloty"3. I przy okazji relacji z wystawienia Juliusza 
Cezara Williama Szekspira, granego w Teatrze Polskim, Znajdziemy apote
ozę literatury postrzeganej jako kraina doskonałości słowa:

„Wcale bowiem nie chodzi o konflikt władcy i tłumu, ale o rzecz najwa żniej- 
szą - o słowa. O słowa, które regulują nasze życie, są motorem naszych poczy
nań, o słowa, które zmieniają nasze poglądy i uczucia. Nie ma tu naiwnych 
kłamstw i fałszów słownych, ale postawione jest wieczne i arcyludzkie zagadni e- 
nie wpływu wzajemnego i kształtowania się wydarzeń rzeźbionych młotami 
i dłutami mowy ludzkiej. To nie przypadek, że najważniejsza, najwspanialsza 
scena Juliusza Cezara wypełniona jest mową jednego człowieka"4.

Wydaje się, że to, co najbardziej przykuwa uwagę krytyka w teatrze, wy
pływa rzeczywiście z jego zainteresowań i pasji literackich. Stanowisko to 
potwierdza się w wielu innych recenzjach, na przykład z Pastorałki. Pada 
w niej stwierdzenie wprost, iż Słonimski stoi na straży zależności teatru od 
literatury. Tłumaczy on czytelnikowi, że o farsie Dama do towarzystwa nie 
wypada mu pisać, gdyż jest zwolennikiem „negowania rzeczy nieliterackich 
w teatrze"5. Nie oznacza to koniecznie, że inne komponenty teatralnego 
świata (scenografia, muzyka, oświetlenie, kostiumy, charakteryzacja itd.) 
pełnią na scenie rolę służebną. Przy tak jednak przestrzeganej kolejności, że 
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- zdaniem autora Gwałtu na Melpomenie - najpierw broni się kanonów inter
pretacyjnych tekstu dramatycznego, a dopiero potem dopuszcza modyfika
cję za pomocą środków teatralnych, trudno mówić o ich integracji czy syn
chroniczności wszystkich sfer teatralnego kosmosu. Słonimski zresztą nie 
precyzuje dokładnie zagadnienia supremacji literatury w teatrze. Zostawia 
czytelnika w przeświadczeniu, że dla niego literatura jest w pewnym sensie 
hegemonem w scenicznym mikrokosmosie, i to w recenzjach „Wiadomości 
Literackich" zostaje wyrażone explicite. Pojawia się teraz pytanie, jaka lite
ratura: polskie komedie, klasyka dramatu, polskie dramaty wizyjne, współ
czesne utwory sceniczne, adaptacje powieści, literatura światowa? Krytyk 
nie sugeruje, które teksty i z jakiego powodu powinny trafić na warszawskie 
sceny. Wprost natomiast mówi: poezja, utwór poetycki. Pozostaje więc roz
szyfrować, co kryje się za tymi określeniami.

Terminu „poezja" używa Słonimski na dwa sposoby. Po pierwsze, 
w znaczeniu romantycznym jako ekwiwalentu dramatu (dramat to gatunek 
poezji), po drugie - jako wyrazu kunsztowności i artyzmu języka pisanego, 
przekazującego najgłębsze duchowe treści. Pozostając na chwilę przy ostat
nim rozróżnieniu, należy zaznaczyć, że krytyk ma tu na myśli utwory po
etyckie najwyższych lotów, zaliczane do kanonu literatury i dramatu euro
pejskiego o określonym zasięgu czasowym: od antyku, przez okres elżbie- 
tański, oświecenie, romantyzm aż po współczesność. „Wzloty poezji" to 
całokształt komunikatu filozoficzno-metafizycznego zawartego w tekście. 
Istotne więc dla Słonimskiego są takie utwory literackie, których sens sta
nowi umiejętne nazywanie stanów uczuciowych, doznań i przemyśleń 
człowieka oraz ukazywanie go w perspektywie transcendentnej. Mowa 
o sztukach, które posiadają wartość ogólnoludzką, a nie są tylko, jak pod
kreśla krytyk, przysłowiową marchewką, którą się plewi i pielęgnuje, gotuje, 
by potem podana na półmisku, nie smakowała i lądowała nietknięta w ko
szu. Przy okazji Ptaka Szaniawskiego napisze:

„Olbrzymi procent sztuk, grywanych na całym świecie, nie wzbogaca w ni
czym dorobku ludzkości, nie przenika nigdy do życia ani nie wchodzi do historii 
literatury"6.

6 Tenże [Teatr Rozmaitości, Ptak..., dz.cyt., s. 3].

Zatem zależało mu na pisaniu o utworach literackich, które spotka zde
cydowanie lepszy los niż marchewkę, czyli takich, które zostaną zauważone 
i wniosą do pamięci czytelnika nowe konteksty. Oczywiście, ogromna mno
gość recenzowanych przez niego tekstów nie wprowadzała transcendencji 
jako duchowego tła lektury. Nie omawiały też one problemów psychicznych 
współczesnego człowieka, a przecież i tak pisarz poświęcał im sporo miej
sca. Niewątpliwie poprzez literaturę, rozumianą jako zestaw utworów róż
nych gatunków i proweniencji filozoficznych, wiódł Słonimski dyskusję 
z moralnymi i społecznymi wartościami. Nieustannie pytał o sens i przesła
nie humanistyczne opowiadanych historii oraz przypowieści. Zastanawiał 
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się nad osiągnięciami i bankructwem świata, a w związku z tym nad funkcją 
literatury względem potrzeb, lęków i obaw człowieka dwudziestego stule
cia. Literatura dostarczała mu podstawowej wiedzy o ludzkim istnieniu, 
możliwościach oceny rzeczywistości; uczyła nawyku myślenia i obserwacji, 
pokazywała, jak ewoluowała optyka postrzegania ludzi w ciągu wieków, jak 
rozumieli oni swoją rolę w duchowym rozwoju cywilizacji. Była dla niego 
siecią wątków i tematów, na podstawie których snuł dalsze rozważania.

Dom kobiet Zofii Nałkowskiej rozpatrywał pod kątem studium postaci 
kobiecych, skonstruowanych przez autorkę ze znajomością meandrów 
współczesnej psychologii. O przedstawieniu z tej sztuki napisał tyle, że „nie 
zbrutalizowało narracji (...), słowa nie straciły na swym oszczędnym i roz
sądnym wdzięku", czyli zastanawiał się, w jakim stopniu scena pomogła 
dramatowi w przekazaniu niepowtarzalnego klimat utworu. Nie intereso
wały go możliwości teatru. Nie pisał o wieczorze teatralnym. Raczej o pisar
ce i jej dramacie. Dlaczego? Ponieważ zaintrygował go temat kobiecości, 
rozumianej jako umiłowanie fałszywej miłości i erotycznej pruderii, które 
obracają się z czasem przeciwko kobietom. Zaciekawiła go próba analizy 
„domu lalek seksualnych", utrzymanego w „upiornym, skandynawskim 
nastroju", przeraziła atmosfera starości, staroci i opuszczenia. W duchowej 
stagnacji bohaterek zauważał symptomy emocjonalnej drętwoty. Chciał się 
nad tym zastanowić razem z czytelnikiem. Zwierzał mu się z odczuć, czy
niąc go niejako powiernikiem swoich wątpliwości. Relacja: tekst-recenzent- 
-czytelnik, czy inaczej rzecz ujmując: wprowadzanie czytelnika przez recen
zenta w intymny dyskurs na temat problemów człowieka ukazywanych 
w literaturze będzie jednym z pięter budowanego w całej twórczości recen- 
zenckiej Antoniego Słonimskiego „kanału komunikacyjnego".

Weźmy inny przykład: Kapitan z Koepenick niemieckiego autora Carla 
Zuckmayera. Sztuka oparta jest na autentycznym wydarzeniu i opowiada 
o berlińskim szewcu, który, broniąc się przed poczuciem braku tożsamości, 
kupuje u tandeciarza kapitański mundur, aresztuje burmistrza Koepenick 
i dowodzi batalionem żołnierzy. Zuckmayer poprzez postać szewca kpi 
z karnego, niemieckiego społeczeństwa i ośmiesza rangę wojskowych za
sług. Szewc, jak zauważa Słonimski,

„Ośmieszył militaryzm. Ośmieszył mundur. Pokazał bożka sztucznego, zrobił 
z siebie kukłę, której musiano oddać cześć jak prawdziwemu bóstwu"7.

7 Tenże [Teatr Ateneum, Kapitan z Koepenick Carla Zuckmayera, przekł. Jerzy Kosowski, reż. 
Leon Schiller, dek. Stanisław Śliwiński, „Wiadomości Literackie", 20.11.1932, nr 49, s. 7].

Militaryzm stał się więc podstawowym tematem recenzji „Wiadomości Lite
rackich". Krytyk pisał o degradacji wojskowości w powszechnej świadomo
ści, wynikającej z faktu, że wojna w obecnych czasach nie jest już walką 
o honor, ale brutalnym miażdżeniem istot ludzkich przez perfidnie dla tych 
celów skonstruowane maszyny. Podważył znaczenie narodu jako wartości 
nadrzędnej, dla której przelewano krew. Z kpiną wspominał o swoistej, eu
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ropejskiej modzie mundurowej, kreowanej w celu podkreślania świetności 
wojska, tymczasem prawda o mundurze była taka, że żołnierz wraz ze 
swym eleganckim mundurem szedł na niechybną śmierć pod niemieckim 
tankiem. Spektaklowi Leona Schillera poświęcił przedostatni akapit, pod
kreślając wybitną kreację Stefana Jaracza w roli kapitana.

Znowu można zadać pytanie, dlaczego krytyk nie dostrzega spektaklu? 
Mimo że z recenzji odnosi się wrażenie pewnego przejęcia się wieczorem 
spędzonym w Teatrze Ateneum, Słonimski znakomitą jej część poświęca 
utworowi Zuckmayera. Wydaje się, że pacyfistyczna wymowa tekstu sama 
prowadzi krytyka w kierunku snucia ogólnoludzkich refleksji - nad stanem 
świata w 1932 roku, losem Europy stającej w obliczu barbarzyństwa hitlery
zmu, wściekłego antysemityzmu i kultu jednostki. Woli napisać o niebezpie
czeństwie ideologii rasistowskiej niż o przedstawieniu. Poprzez interpretację 
dzieła niemieckiego pisarza chce wyrazić własny sąd o współczesnych cza
sach, zainspirować nim czytającego, dotrzeć do jego wrażliwości, przekonać 
go; mówiąc banalnie, wpłynąć na rozumienie rzeczywistości. Takie eduka
cyjne, w pewnym sensie, pojmowanie zawodu recenzenta miało podstawo
we znaczenie dla charakteru jego sprawozdań. Stanowisko to wytknął mu 
wielokrotnie Leon Schiller, podkreślając anachroniczność roli, którą nazywa 
rolą „zawodowego pedagoga"8 (zdaniem Schillera udana inscenizacja nie 
wymaga komentarza, tym bardziej dydaktycznego). Jednak Słonimski kon
tynuował obrany przez siebie tor dyskursu krytycznego.

8 L. Schiller, Teatr Polski w Warszawie..., dz.cyt., s. 26-29.

Zatem literatura, a nie teatr, dostarcza krytykowi przemyśleń, stawia 
istotne pytania, pobudza do refleksji. Dlatego bronił utworów literackich 
przed zniekształceniami, jakim mogą one podlegać właśnie w teatrze, 
przetwarzane na spektakl, interpretowane. Pojawia się teraz pytanie, jakich 
utworów bronił Słonimski, bo przecież nie optował za wprowadzeniem na 
scenę wszystkich (jak wspominaliśmy wcześniej, niektóre wręcz postulował 
z teatru usunąć). Które z tekstów literackich mają dla niego najwyższą war
tość i dlaczego?

Ze względu na proporcje w doborze repertuaru, według których grano 
w stolicy znacznie więcej utworów zagranicznych niż polskich, Słonimski 
piszę również zdecydowanie więcej recenzji ze spektakli opartych na twór
czości autorów obcych niż rodzimych. Mimo że omówienia tekstów pol
skich stanowią jedynie około trzydziestu procent całości drukowanych 
przez niego przedwojennych sprawozdań teatralnych, są one na tyle ważne, 
że wydają się dominować. Jeśli chodzi o pisarzy zagranicznych, Słonim
skiemu przychodzi recenzować bardzo różne dzieła dramatyczne, wcale nie 
te najwyższych lotów, należące do wyselekcjonowanego pod kątem zawar
tości literacko-artystycznej zestawu dramaturgii europejskiej czy amerykań
skiej. Zaledwie kilka jego sprawozdań odnosi się do twórczości Williama 
Szekspira, dosłownie jedno - do Arystofanesa (Ptaki, ale było to widowisko 
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Bernarda Zimmera, w reżyserii Aleksandra Węgierki, oparte na arystofane- 
sowskim utworze), jedno - do Johanna Wolfganga Goethego (Faust), więcej, 
bo cztery - do Friedricha Schillera (Zbójcy, Maria Stuart, Don Carlos, Fiesko) 
i nie są to sprawozdania pochlebne dla tych autorów. To akurat w dużej 
mierze wynikało z faktu, że wystawienia sztuk powyższych pisarzy nie 
należały do wydarzeń artystycznych stolicy. Kwestia nieudanej reżyserii to 
osobne i zawiłe zagadnienie w twórczości recenzenckiej Słonimskiego, al
bowiem okazuje się, że negatywna ocena przedstawień teatralnych, pre
zentowana przez krytyka „Wiadomości Literackich", podyktowana była 
często miernym wykonaniem sztuki, czy nawet przestarzałym tłumacze
niem i dlatego, niestety, rzucała cień na jej odczytanie. W przypadku insce
nizacji Zbójców (reż. Teofil Trzciński, 1927) i Don Carlosa (reż. Ludwik Solski, 
1932) irytował krytyka właśnie archaiczny przekład, a także operowe zacię
cie autorów, wyrażające się w sposobie budowania teatralnego świata, 
w związku z czym zakwalifikował oba przedstawienia do „słabizn". Nato
miast Cyda Corneille'a ocenił pozytywnie, ponieważ uwiodła go rola Ireny 
Eichlerówny jako Szymeny, co mu wystarczyło, by już nie musieć przyglą
dać się całej inscenizacji i móc w zasadzie ocenić spektakl dobrze. Słonimski 
rzadko kiedy debatował nad tym, czy słabość inscenizacji miała konkretną 
przyczynę (i dlatego należy oddać sprawiedliwość tym, którzy dokładali 
starań, by jak najlepiej wykonać powierzone im zadanie artystyczne), czy 
słabość ta wynikała z chybionej koncepcji całości, w związku z czym trudno 
tu obronić kogokolwiek i cokolwiek. Nie do końca starał się krytyk dociec 
prawdy i powiedzieć wyraźnie, kto zawinił. Winnych więc nie było wcale 
lub winni byli wszyscy, dlatego tak nieskładnie wypada w jego sprawozda
niach ocena twórczości na przykład Szekspira, Calderona czy Gozziego. 
Dramaty Szekspira były pokazywane, zdaniem krytyka, „po bożemu", 
z zastosowaniem poprawnej reżyserii. Życie snem Calderona zaakceptował 
natomiast raczej ze względu na propagowanie, jak się wyrażał „repertuaru 
poetyckiego". Zdumiewał go fenomen popularności Turandot, księżniczki 
chińskiej Gozziego na scenach europejskich na przełomie lat trzydziestych - 
starej baśni, jak pisał, o „zdzirze chińskiej"9, która obcina głowy „niedo
myślnym facetom"10.

9 A. Słonimski [Teatr Ateneum, Turandot Carla Giozziego, przeróbka poetycka Emila Zega
dłowicza, reż. Jerzy Walden, dek. Eugeniusz Poreda, muz. Tadeusz Sygietyński, „Wiadomości 
Literackie", 23.03.1930, nr 12, s. 5].

10 Tamże, s. 5.

Większość omawianych przez Słonimskiego utworów literackich to tek
sty jego rówieśników lub autorów starszych; twórców, dla których teatr był 
kolejną dziedziną uprawiania literatury (po powieściach, opowiadaniach lub 
artykułach dziennikarskich). Pojawiają się też znane nazwiska autorów pro
zy powieściowej, jak Aleksander Dumas (ojciec), Fiodor Dostojewski czy 
Lew Tołstoj. Są różnego typu komercyjne spółki autorskie zajmujące się 
„produkowaniem" tekstów dla teatrów: Gaston de Caillavet i Robert de 
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Fiers czy Robert de Fiers i Francis de Croisset, czy też sławni w belle époque 
producenci farsy: Louis Vemeuil i Alfred Savoir. Edmond Rostand, Emile 
Mazaud, Denis Johnson, Henry G. Bernstein, Leonhard Frank czy Luigi 
Chiarelli to autorzy właściwie dziś nieznani. Większą sławą cieszą się, też 
obecnie, John Galsworthy, Gilbert Keith Chesterton czy Francuzi: Romain 
Rolland, Jules Romain oraz klasyk XIX-wiecznej komedii: Victorien Sardou. 
Nie sposób w niniejszej pracy omówić wszystkich recenzji ze sztuk wymie
nionych pisarzy, a tym samym przyjrzeć się z bliska każdej opinii krytyka, 
dotyczącej ważnego i mniej ważnego utworu dramatycznego. Materiał re- 
cenzencki, obejmujący zwłaszcza te drugorzędne nazwiska, jest niezwykle 
obszerny. Ale nie jest on frapujący. Proponowane przez reżyserów teatral
nych teksty to w dużej mierze albo historyjki detektywistyczne (jak powie 
Słonimski, „detektywistyczne bujdy"), albo komedyjki w stylu „my męż
czyźni - wy kobiety", naiwne melodramaty czy satyry. Oczywiście, są też 
utwory ciekawsze, w typie Dantona Rollanda czy Hinkemanna niemieckiego 
ekspresjonisty Ernsta Tollera, i te Słonimski omawia rzetelnie. Ale znowu, 
jak sugeruje krytyk, to sztuki tylko pożyteczne i warte pokazania ze wzglę
du na tematykę wojenną lub rewolucyjną, lecz równocześnie niewarte poka
zania - bo napisane po grafomańsku i naiwne. Jeśli chodzi o odbiorców tej 
twórczości, czyli publiczność polską, należy podkreślić, że kredytem jej za
ufania cieszyła się w dwudziestoleciu międzywojennym dramaturgia fran
cuska, przed niemiecką i angielską. Żeby dokładnie omówić zależności tak 
ustawionej recepcji teatralnej, należałoby de facto zbadać uwarunkowania 
powstających w świadomości ogółu wzorców, czyli paradygmatu, na co nie 
ma miejsca w niniejszej pracy. Nie poświęcając więc tej kwestii zbytniej 
uwagi, należy wtrącić, że akurat Antoniego Słonimskiego można zaliczyć do 
zwolenników literatury anglosaskiej - stąd częste u niego zachwyty nad 
twórczością Chestertona i Galsworthy'ego czy Dickensa (sam nazywa siebie 
„pickwistą") oraz entuzjazm wobec utworów G.B. Shawa.

Dokładniej analizować będziemy recenzje Słonimskiego odnoszące się do 
tytułów polskich. Choć, jak wspomnieliśmy, literatura polska stanowi zde
cydowanie mniejszą część całości przytaczanego tu repertuaru międzywo
jennego, jednak refleksje Słonimskiego snute w oparciu o te utwory dotyczą 
istotnych kwestii związanych z problematyką wykorzystywania literatury 
przez teatr, ale przede wszystkim, i to ważne, budowania kanonu polskiej 
dramaturgii. Twórczość autorów rodzimych była u progu niepodległości 
dopiero przywracana scenom warszawskim - oczywiście jeśli chodzi 
o utwory XIX-wieczne, zwłaszcza te zakazane pod zaborami. Najnowsze 
sztuki dwudziestolecia prawie natychmiast wchodziły do repertuaru te
atralnego. Roman Pawłowski zauważa, że Słonimski swoimi sprawozda
niami włączył się żywo do publicznej dyskusji nad tradycją literacką, „wy
ręczając w tym teatr". Pisał:
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„Słonimski zdawał sobie sprawę, że po wojnie i odzyskaniu niepodległości 
ogromne obszary polskiej literatury straciły aktualno ść i domagały się nowej in
terpretacji"11.

11 R. Pawłowski, Surowy kochanek Melpomeny, „Gazeta Wyborcza", 7-8.07.2001, nr 157, s. 20.

Dla krytyka „Wiadomości Literackich" jakość i liczba pojawiających się 
na afiszu rodzimych tekstów były sygnałem rewitalizacji polskiej kultury. 
Jednocześnie nie w pełni akceptował on te propozycje literackie. Tworzył 
własny system ważności, którym posługiwał się każdorazowo przy ocenie 
spektakli. Komponował go zasadniczo według trzech kryteriów: tematu, na 
który mają się składać istotne problemy ludzkie i społeczne; konstrukcji 
dramatycznej, żywiołowej, dynamicznej, ale i konsekwentnej, logicznej; 
a także kunsztowności języka. Dodatkowym i zdecydowanie dominującym 
kryterium oceny, stosowanym wobec większości recenzowanych tekstów, 
była dla Słonimskiego wrażliwość człowieka współczesnego, powojennego 
człowieka nowej epoki. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że kryte
rium współczesności to osobliwa i osobista obsesja krytyka. Dla autora Mojej 
podróży do Rosji człowiek dzisiejszych czasów to przede wszystkim jednostka 
„obudzona" z narkotycznego snu modernizmu, „słuchacz otrzeźwiały" 
wydarzeniami I wojny światowej, przerażony rozmiarami jej zniszczenia, 
istnieniem, a przez to lękliwy obserwator świata sterowanego ekonomią, 
inflacją i wyścigiem militarnym. Uporczywie i nieustannie krytyk zadaje 
w swych recenzjach pytanie, jakie wartości proponuje takiemu odbiorcy 
literatura polska oraz współczesna literatura europejska. Pytanie to - co 
wymaga szczególnego podkreślenia - jest jednym z fundamentalnych 
w całej działalności sprawozdawczej Antoniego Słonimskiego. Odpowiedzią 
na nie zajmiemy się szerzej w części poświęconej utworom społecznie zaan
gażowanym, choć i w tym rozdziale zaznaczymy te miejsca, w których owa 
perspektywa współczesnego odbioru zaistnieje.

Powróćmy teraz do tworzonego przez Słonimskiego kanonu polskiej 
dramaturgii. Warto w tym miejscu przypomnieć, co krytyk sądził na temat 
komizmu. To pozwoli nam znaleźć podłoże dla jego cokolwiek zdystanso
wanego odbioru twórczości Aleksandra Fredry, a z drugiej strony - apro- 
batywnej postawy wobec dramatów Gabrieli Zapolskiej. Jego zdaniem 
współczesny komizm nie mógł być budowany na zasadzie wyśmiewania 
wad ludzkich, rozgrzeszania człowieka z jego słabości i wybaczania mu 
obrzydliwości charakteru. Niewinne qui pro quo czy żart sceniczny nie znaj
dują wśród dzisiejszych widzów tak łatwego poklasku, jak to miało miejsce 
kilkanaście lat wcześniej. W związku z tym Słonimski zachęca do modyfika
cji humoru czy, jak wspomnieliśmy, dowcipu teatralnego. Uważa, że humor 
(a co za tym idzie i dowcip) powinien odpowiadać wrażliwości i wyobraźni 
człowieka XX wieku. Ponieważ wrażliwość powojennego człowieka, a tym 
bardziej jego wyobraźnia zostały naznaczone piętnem tragiczności historii, 
komizm musi znaleźć odpowiedni wyraz do zmiany stanu emocjonalno- 
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-psychicznego widza, musi odkryć nowy sposób dotarcia do niego. Stary 
wydaje się banalny. Istnieje jeszcze jeden powód konieczności modyfikacji 
przekazu komediowego - inwazja filmu. Bohaterowie komiczni, wykre
owani przez takie gwiazdy Hollywood, jak Charlie Chaplin, Buster Keaton 
czy Harold Lloyd, nadają zupełnie nieznany dotychczas ton możliwościom 
aktorskim w tej dziedzinie. Śmieją się z samych siebie, autoparodiują swoje 
postępowanie, stwarzając dystans między sobą a kreowaną przez siebie 
postacią. Grają niejako wobec dwóch widowni - tej, która się z nich śmieje, 
i tej, która widząc świadomą zabawę z własnymi ułomnościami, płacze. 
Słynne kuksańce Truffaldina wymierzone w jego pana wypadają dziś, zda
niem Słonimskiego, trywialnie, ponieważ w obecnych czasach służący jest 
zobligowany do bardziej wyrafinowanego stylu bycia lub po prostu nie 
służy już swojemu panu. Cały zestaw zachowań postaci komicznych uległ 
reorganizacji i reinterpretacji ze względu na zmianę wzorców zachowań.

Próbę czasu wytrzymuje dziś, i nie wymaga polepszania, komediopisar- 
stwo Moliera - twierdzi Słonimski. W recenzji z Chorego z urojenia notuje:

„Dowcip szeroki, pełny, zawarty w kapitalnych, prostych a świetnie pomy
ślanych sytuacjach. Rozbudowany w charakterach osób działaj ących, wybłyskuje 
wspaniałymi powiedzeniami w dialogu. Humor bijący nieomylnie w widownię 
dzisiejszą, wytrzymujący porównanie z najdzikszą groteską amerykańską i wyż
szy swą mądrością niż shawowskie satyry na lekarzy"12.

12 A. Słonimski [Teatr Aktora, Chory z urojenia Moliera, przekł. Tadeusz Żeleński-Boy, reż. 
Stanisława Perzanowska, dek. Józef Galewski, „Wiadomości Literackie", 23.06.1935, nr 25, s. 5].

Nie dość, że twórczość autora Szkoły żon wytrzymuje próbę czasu, to - 
w dodatku - pisał on komedie lepsze niż Shaw, a nawet Szekspir. To twier
dzenie znaczące w ustach entuzjasty dramaturgii tego londyńskiego krytyka 
i pisarza.

Utwory komediowe Szekspira wydają się krytykowi przesycone smut
kiem, podczas gdy komedie Moliera, zwłaszcza te późniejsze, zawierają 
pełnię różnorodności wyrazu teatralnego, nie tracąc przy tym humoru 
i lekkości. Cieniowanie charakteru, rozległa gama sprzecznych emocji 
i uczuć, zabarwiona ciepłym komizmem sytuacyjnym, to, zdaje się, sposób 
na budowanie bohaterów molierowskich. Humor Szekspira, obecny na 
przykład w Miarce za miarkę czy Kupcu weneckim, jest - według krytyka - 
podszyty złem do tego stopnia, że trudno uwierzyć w celową śmieszność 
proponowanych tam postaci. Kupiec wenecki wystawiony przez Ryszarda 
Ordyńskiego (Teatr Polski, 1934) przedstawiał, według Słonimskiego, nieja
sno zdefiniowaną sprawę lichwiarstwa. Główny bohater, Żyd Szajlok, za
miast cech przebiegłego, wyrachowanego, ale niegroźnego skąpca- 
handlarza, był przesiąknięty demonicznym okrucieństwem, co nie wynikało 
ze słabości kreacji aktorskiej. Takiego materiału dostarcza sam tekst Szekspi
rowski. Łatwo więc zrobić z Szajloka żądnego krwi mściciela. Podobnie, za 
ostry jak na komedię rys charakteru ma Kasia z Poskromienia złośnicy - uwa-
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ża krytyk. A przecież utwór w założeniu jest satyrą na słabość wyzwolonych 
kobiet, które pod wpływem mężów stają się potulnymi owieczkami. Słonim
ski nie może uwierzyć, by Petrycy, ten „pogromca trzaskający z bicza, ry
czący na służbę i tresujący dla pieniędzy kobietę"13, był w sumie człowie
kiem sympatycznym, „byczym chłopem, który dał radę babie"14. Poskromie
nie złośnicy to komedia, której - jak sugeruje sprawozdawca - domyślne 
zakończenie może być tragiczne. Posłuszna Kasia, teraz w obecności nie
wiast wychwalająca wspaniałomyślność mężów, w głębi serca nienawidzi 
oprawcy, zaś tłumione przez bohaterkę uczucie może w przyszłości pchnąć 
ją do czynów ostatecznych, na przykład - zamordowania Petrycego.

13 Tenże [Teatr Narodowy, Poskromienie złośnicy Williama Szekspira, przekł. Józef Paszkow
ski, reż. i insc. Karol Borowski, dek. i kost. Zofia Węgierkowa, „Wiadomości Literackie" 
12.05.1935, nr 19, s. 7].

14 Tamże, s. 7.
15 A. Słonimski [Teatr Ateneum, Szkota żon Moliera, przekł. Tadeusz Żeleński-Boy, muz. 

Roman Palester, dek. Władysław Daszewski, reż. Stanisława Perzanowska, „Wiadomości Lite
rackie", 1.11.1936, nr 46, s. 6].

Postacie Moliera są, w opinii Słonimskiego, pozbawione mroczności zła 
i otchłani nienawiści, dlatego szybciej zyskują przebaczenie u czytelnika. Są 
też wyzwolone ze stereotypu, choć to stwierdzenie wydaje się ryzykowne 
w świetle ogólnie przyjętej interpretacji, że - na przykład - postać Argana 
z Chorego z urojenia to pomnik wzniesiony hipochondrii. Jednak Molier ma 
umiejętność uczłowieczania najobrzydliwszych nawet krętaczy i hipokry
tów, twierdzi Słonimski. Autor Świętoszka - zgodnie z tokiem rozumowania 
krytyka - posiada talent do odsłaniania drugiego dna ich osobowości, pod
glądania ich rzeczywistych słabości i kompleksów, pokazywania ich ukry
tych śmieszności, co recenzent postrzega jako wyraz najwyższego talentu 
dramatopisarskiego. Wprowadza Molier tematy uniwersalne, choć zarazem 
mocno osadzone w klimacie epoki. Mieszczanin szlachcicem to dla krytyka 
zabawa ze snobizmem oświeceniowym epoki Ludwika XIV, ale również 
zabawa z tematem snobizmu w ogóle.

Kilka uwag poświęca sprawozdawca umiejętności wystawiania Moliera 
na polskich scenach. Tak więc zgodnie z intencją pisarza pokazuje go war
szawskiej publiczności Stefan Jaracz, co krytyk uwypukli przez kontrast do 
przedstawień reżyserowanych przez Aleksandra Zelwerowicza. Zelwero
wicz odczytuje teksty autora Świętoszka przez pryzmat teatralnych gier, 
smaczków i nadmiernych stylizacji, sam zaś gra postacie molierowskie 
z przesadnym realizmem. Kreacja bohaterów Moliera stworzona przez Jara
cza idzie w stronę stonowanego żywiołu, nadającego grze namiętność 
i rozmach. Jaraczowskie postacie Moliera krytyka przedwojenna odbierała 
zresztą jako narodziny polskiego sposobu grania utworów tego dramatopi- 
sarza. Słonimski interpretuje ów styl jako „tragizm [który, przyp. aut.] miał 
lekkość wielkiej mądrości, która nigdy nie idzie w parze z ponurością"15. 
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Zatem Jaracz wydobył z Amolfa dodatkowy odcień charakteru - był on 
głębszy intelektualnie, a przez to bardziej fascynujący.

Tradycje molierowskie, jak również najlepsze tradycje europejskiego ko- 
mediopisarstwa, w tym Beaumarchais'go, podtrzymuje w polskiej drama
turgii Gabriela Zapolska, jedna z najbardziej utalentowanych, zdaniem Sło
nimskiego, autorek teatralnych. Jej teksty, jak twierdzi krytyk, to wybitny 
materiał literacki, co jest rzadkością w rodzimym pisarstwie, przeładowa
nym ideologią lub trudną do przełożenia na język scenicznych działań wizją 
historyczną. Chwali autorkę Żabusi za pomysłowość sytuacji, ciekawe por
trety psychologiczne, logicznie zbudowaną akcję, precyzję dialogów i traf
ność sformułowań. Dwa razy recenzował te same dwie sztuki: Moralność 
Pani Dulskiej oraz Pannę Maliczewską. Na Moralność w reżyserii Jerzego Lesz
czyńskiego (1928) patrzył z zachwytem. To moment rozpoznania talentu 
Zapolskiej przez krytyka. Po raz pierwszy w teatrze oglądał jej sztukę. Za
skakiwała go umiejętność fotografowania stęchłej atmosfery mieszczańskich 
kamienic końca XIX wieku. Podkreślał bystrość obserwacji typów ludzkich 
i motywów ich postępowania, które w wielu polskich dramatach pozostają 
często, jak podpowiadał, w sferze domysłów. Jeśli porównamy inscenizację 
Leszczyńskiego ze sztuką wystawioną w Teatrze Aktora (1934) przez Stani
sławę Perzanowską, to widać wyraźnie, że poprawia się w polskim teatrze 
scenografia oraz styl gry. U Leszczyńskiego pokutowało detaliczne odtwo
rzenie inwentarza mieszczańskiego salonu, co Słonimski uważał za błąd. 
„Wnętrze salonu Dulskich - to wspaniały temat do satyry na epokę secesji"16 
- pisał. Dekoracje Daszewskiego do spektaklu z 1934 roku parodiowały 
kiczowaty gust pani domu, dlatego były, zdaniem krytyka, świetne. Diame
tralnie inaczej reżyserzy wymyślili postać Zbyszka w obu spektaklach. 
U Leszczyńskiego - kabotyn, u Perzanowskiej - dekadent w stylu Przyby
szewskiego:

16 Tenże [Teatr Polski, Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, reż. Jerzy Leszczyński, 
„Wiadomości Literackie" 15.01.192B, nr3, s. 4].

17 Tenże [Teatr Aktora, Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, reż. Stanisława Perza
nowska, dek. Władysław Daszewski, „Wiadomości Literackie", 7.10.1934, nr 41, s. 6].

„Daniłowicz był miejski, miał bladość kawiarnianej flancy, wywodził się bez
spornie z kamienicy Dulskich, z ich salonu i mebli secesyjnych"17.

Recenzenta fascynuje postać głównej bohaterki, którą nazywa „tankiem 
domowym". Dulska jest, zdaniem Słonimskiego, doskonale wymyślonym 
portretem psychologicznym sfrustrowanej samicy. Na poziomie poetyki 
utworu właśnie ona ogniskuje działania innych bohaterów, krążących wokół 
niej, jak nieznające swojego przeznaczenia satelity.

Krytyk wyrażał obawę, że nieudane wystawienia Zapolskiej mogą 
skrzywdzić jej sztuki. Przestrzegał przed bezmyślnym „wtapianiem" Moral
ności w młodopolskie, alkoholowo-erotyczne klimaty. Krytykował zachęca
nie aktorów do - jak to zdarzyło się w Ich czworo (Teatr Mały, 1934, reż. Ja
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nusz Warnecki) - naśladowania akcentu lwowskiego w celu wywołania 
złudzenia autentyzmu mowy i języka Galicji Wschodniej. Ponieważ postacie 
tych dramatów były „z krwi i kości", Słonimski namawiał do starannej pra
cy nad rolą. Widział w Zapolskiej autorkę społeczną (Panna Maliczewska 
miała, jego zdaniem, klimat shawiański), toteż zależało mu na odpowiednim 
jej wystawianiu. Cenił aktualność poruszanych kwestii: materialnej nędzy, 
która powoduje kalectwa psychiczne, czy psiej doli matek, spodziewających 
się niechcianych dzieci.

W komediopisarstwie polskim nie znajdował Słonimski drugiego autora 
formatu Zapolskiej. Dramaty mieszczańsko-naturalistyczne przełomu XIX 
i XX wieku, nazywane przez niego przedwojennymi, uważał za staroświec
kie i zbyt pogrążone w klimacie minionej epoki, choć całkiem poprawnie 
skonstruowane i śmieszne. W 1924 roku wychwalał krytyk Lekkomyślną sio
strę Włodzimierza Perzyńskiego, graną w Teatrze Polskim, a autora nazywał 
wybitnym demaskatorem hipokryzji rodzinnej. Jednak z czasem obserwo
wał wygasanie jego dowcipu pisarskiego. Wytykał szablonowość postaci. 
Zarzucał niestosowanie się do zamierzonej konwencji i satyryczne przeja
skrawienia. W recenzji z Dziękuję za służbę (1928) pisał dosadnie:

„Psuje wszystko z czasem trwania akcji. Gubi go jaka ś niezdrowa chęć mora
lizatorstwa i sielankowości. Tam, gdzie ze złośliwym uśmiechem spogląda na ży
cie, tam, gdzie stawia na draństwo - wygrywa. (...) Perzyńskiemu nie wystarcza 
rola złośliwego, dowcipnego obserwatora, ale kończy swoje komedie w nieuda
nych ckliwościach i sentymencie zupełnie nam obcym i fa łszywym"18.

,s Tenże [Teatr Narodowy, Dziękuję za służbę Włodzimierza Perzyńskiego, reż. Emil Chaber
ski, dek. Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 30.09.1928, nr 40, s. 4].

19 Tenże [Teatr Narodowy, Gęsi i gąski Michała Bałuckiego, reż. Aleksander Zelwerowicz, 
dek. Stanisław Jarocki, „Wiadomości Literackie", 29.05.1938, nr 23, s. 6].

W 1930 roku niezbyt pochlebnie ocenił Głupiego jakuba Tadeusza Rittnera 
(reż. Józef Śliwicki), gdzie raziła go przestarzałość tematyki, która nie może 
zainteresować dzisiejszej publiczności. Nie dostrzegł w tym utworze cha
rakterystycznego dla stylu Rittnera swoistego synkretyzmu gatunkowego. 
Kolejne wystawienie sztuki, w 1936 roku (reż. Edmund Wierciński), już bar
dziej przypadło krytykowi do gustu. W swojskości wiejskiego dworku do
strzegł tym razem nawet wpływy dramaturgii Antoniego Czechowa. Utwo
ry Rittnera i Józefa Blizińskiego to dla Słonimskiego „solidna robota" dra
matyczna i materiał na popisy aktorskie, co zresztą nazwie „atutem starego 
realistycznego teatru". Krytyk bronił twórczości Michała Bałuckiego, atako
wanego przez koła radykalnej endecji. Chciał mu przywrócić należne miej
sce w polskim komediopisarstwie. Uważał, że odtrącenie jego sztuk przez 
warszawskie sceny wynikało w głównej mierze z niedocenienia gatunku 
obyczajowej farsy, tak doskonale rozwiniętej między innymi przez 
G.B. Shawa. Postrzegał Bałuckiego jako autora formatu Fredry. O jego sztu
kach mówił: „Polskość. Jeśli nie szlachecka, to przynajmniej mieszczańska"19.
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Dopiero Aleksander Fredro stanowi dla Słonimskiego wzorzec polskiego 
humoru na scenie, choć trzeba od razu zaznaczyć, że do takiego przekonania 
krytyk dochodzi dopiero w latach trzydziestych, kiedy mamy już do czynie
nia z ukształtowanym emploi aktorów, kreujących w Warszawie role fre
drowskie. W latach dwudziestych Słonimski nieustannie atakował sztuki 
Fredry. Damy i Huzary (1925), Śluby panieńskie (1926), Pan Jowialski (1928), 
wszystkie te choć „śliczne" komedie były jednocześnie dla krytyka nudne 
i trywialne. W recenzji ze Ślubów panieńskich z 1929 roku, granych na de
skach Teatru Małego, pojawiła się wręcz uwaga tej treści:

„Dmuchać rnusiał potężnie [reżyser, przyp. aut.], aby tchnąć trochę życia 
w staroświecką komedię, dbać o wiersz, który usprawiedliwia naiwn ą obyczajo
wość, wiele okazać inwencji, aby wyzwolić się z więzów banalności i szablonu 
i z tej prymitywnej hubki wykrzesać iskrę humoru"20.

20 Tenże [Teatr Maty, Śluby panieńskie Aleksandra Fredry, reż. Stanisława Perzanowska, dek. 
Karol Frycz, „Wiadomości Literackie", 7.07.1929, nr 27, s. 4].

21 Tenże [Teatr Ateneum Zemsta..., dz.cyt., s. 4].
22 Sztuki Aleksandra Fredry grane były w dwudziestoleciu międzywojennym na modlę na

rodową. Chodziło o wybielanie szlacheckiej przeszłości i uczynienie z postaci Fredrowskich 
bohaterów obdarzonych staropolską cnotą. Taki wizerunek Fredry popularyzował głównie 
Eugeniusz Kucharski, krytyk literacki. Kucharski upatrywał w komediopisarzu narodowego 
wieszcza, zaś jego komedie odczytywał jako utwory krytykujące przywary narodowe. Jak 
podaję Mieczysław Inglot (M. Inglot, Komedie Fredry, Literatura i Teatr, Ossolineum, Kraków 
1978), krytycy i reżyserzy XIX wieku trzymali się w wystawieniach Fredry litery tekstu, dbali 
o właściwości wersyfikacyjne wiersza, podkreślali komedie charakterów i odpowiednie emploi 
aktorów, odtwarzających głównych bohaterów. Wspominali też o kreowaniu przez Fredrę 
„ducha czasów" lub zaklinaniu przeszłości, zamkniętej w szlacheckiej tradycji i obyczajowości. 
Dwudziestolecie, jak chce Henryk Markiewicz (H. Markiewicz, Przedmowa do: 
T. Boy-Żeleński, Obrachunki fredrowskie, PIW, Warszawa 1956), zbrutalizowało twórczość Fre
dry, próbując dostosować treść jego sztuk do doraźnych oczekiwań politycznych.

Kiedy Zemstę wystawił Teatr Ateneum (na inaugurację dyrekcji Stefana 
Jaracza, ze słynną, antynaturalistyczną scenografią Iwo Galla, 1930 rok), 
kapryśny i złośliwy Słonimski notował: „Winko dobrej marki, ale nieco już 
zwietrzałe, zalatuje dzisiaj octem"21. Nie podejmował przy tym na szerszą 
skalę wątku odczytywania utworów Fredrowskich przez pryzmat narodo
wej tradycji, służącej budowaniu wizerunku świetlanej przeszłości, jak też 
roli tych komedii w przywracaniu polskim scenom utworów romantycz
nych22. Raczej nonszalancko ironizował z pojęcia „styl fredrowski", zadając 
pytanie, czym w istocie jest to zjawisko lub - gdzie indziej - autorytatywnie 
stwierdzając, że im mniej „stylu fredrowskiego" w teatrze tym lepiej dla 
tych sztuk, gdyż aktorzy są wówczas bardziej autentyczni. Z drugiej strony 
obwiniał twórców teatralnych (zwłaszcza artystów Teatru Narodowego) za 
niezdefiniowanie sobie cech fredrowskiego stylu gry aktorskiej, co powo
dowało, że albo przerysowywali oni role, albo jedynie szkicowali postacie 
dramatyczne:
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„Geldhab ma za wiele cech psychologicznych, jest postacią przepełnioną, 
przeładowaną i dlatego bardzo trudno go zagrać"23 czy „rozszedł się styl fre
drowski. Fertner grał jak przedstawiciel farsy »burżuazyjnej«, Grabowski jakby 
był »ekscentrykiem w typie anglosaskim«"24.

23 A. Słonimski [Teatr Ateneum, Pan Geldhab Aleksandra Fredry, reż. Stanisława Perzanow
ska, dek. Władysław Daszewski, „Wiadomości Literackie", 1.03.1936, nr 9, s. 7].

21 Tenże [Teatr Letni, Przyjaciele Aleksandra Fredry, reż. Teofil Trzciński, dek. Stanisław Ja
rocki, „Wiadomości Literackie", 17.10.1937, nr 43, s. 6].

25 Tenże [Teatr Narodowy, Pan Jowialski Aleksandra Fredry, reż. Emil Chaberski, dek. Win
centy Drabik, „Wiadomości Literackie", 11.11.1928, nr 46, s. 6].

26 Tenże [Teatr Narodowy, Zemsta Aleksandra Fredry, reż. Karol Borowski, dek. Stanisław 
Jarocki, „Wiadomości Literackie", 5.11.1933, nr 48, s. 5].

W uwagach Słonimskiego na temat przedwojennych spektakli fredrow
skich nie znajdujemy żelaznej konsekwencji, choć trzeba przyznać, że jednak 
mamy tu do czynienia z rozczarowaniem krytyka do tych utworów. Wylicza 
on wielokrotnie słabości tejże dramaturgii. Obrzuca ją epitetami („nudziar- 
stwo", „ględzenie", „grzęzawisko banału"). Rzadko wtrąci „piękna kome
dia" (Mąż i żona) czy „śliczne komedie" (Zemsta i Śluby panieńskie). We 
wszystkich niemal recenzjach Słonimskiego ze sztuk Fredry podkreślone 
zostaną zasadniczo dwie cechy, charakteryzujące zarówno inscenizacje, jak 
i samo komediopisarstwo tego autora. Po pierwsze, to - według recenzenta 
- żartobliwe komedyjki szlachecko-sarmackiej prowincji: „Koloryt ogólny 
jest przebielony pogodną sielankowością"25 (co ma zabarwienie pejoratyw
ne). Po drugie, wiersz - sylabiczny, niekiedy sylabotoniczny - jawi mu się 
jako najbardziej wartościowa strona tych utworów (co jest postrzegane jako 
wielki ich walor). Wiersz dobrze powiedziany może być - według krytyka - 
gwarancją udanego przedstawienia. Słonimski piszę o „gładkości wiersza", 
„pyszności wiersza", jego „potoczystości", „pięknie języka" Fredrowskiego. 
Osobiście uważa, że Fredro to przede wszystkim doskonały poeta, zaś sto
sowany przez niego język stanowi „główną atrakcyjność komedii Fredrow
skich". Wiersz w Zemście z 1933 roku (w reżyserii Karola Borowskiego) 
„narkotyk poezji", ocalił utwór przed „brutalnością, potęgował wdzięk po
staci i uprawdopodobniał nieprawdopodobne"26. Chociaż pisarz śmieszył 
i bawił recenzenta, chociaż pochwalił on wiele kreacji aktorskich w jego ko
mediach (Mieczysławę Ćwiklińską jako Podstolinę czy Mariusza Maszyń- 
skiego jako Papkina), to jednak nie wyzbył się przekonania, że twórczość 
Fredry nie jest fascynująca. Utwory te mogły być w dwudziestoleciu popu
larne tylko w kręgu publiczności niewyrobionej - twierdził. Skażony obsesją 
szukania w teatrze człowieka XX wieku, nie potrafi Słonimski przyjąć z po
wagą problemów i awantur starych oficerów, salonowych dżentelmenów 
i kłótliwych dam. Świat, który krytyk obserwował, nie był przecież czarno
biały, poczciwy i rubaszny, jak bywa przedstawiany w sztukach autora Ze
msty. Literatura, na którą czekał w tym czasie, miała dotyczyć „choćby tro
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chę skomplikowanych ludzi współczesnego miasta - nie mówiąc już o wi
dzach inteligentnych"27, jak pisał w recenzji z Dam i Huzarów.

27 Tenże [Teatr Narodowy, Damy i Huzary Aleksandra Fredry, reż. Kazimierz Kamiński, 
dek. Józef Wodyński, „Wiadomości Literackie", 27.09.1925, nr 39, s. 4].

“Tenże [Teatr Polski, Lekkomyślna siostra Włodzimierza Perzyńskiego, reż. Aleksander Zel
werowicz, dek. Stanisław Śliwiński, „Wiadomości Literackie", 17.02.1924, nr 7, s. 3].

Słonimski był „głodny" współczesności. Choć z kanonu polskiej literatu
ry odrzucił, jak pisaliśmy w I rozdziale, utwory opisujące zwykłe sprawy 
dnia codziennego okresu dwudziestolecia i choć nie podzielał przekonań 
awangardystów, że dramat realistyczny wyczerpał swoją formułę, stąd nie 
można już pokazywać świata poprzez iluzjonizm, ale należy go przedsta
wiać w totalnym doświadczeniu pojedynczego człowieka - to jednak po
szukiwał tekstów specyficznie obrazujących współczesne odczuwanie 
świata i współczesne problemy. Mówił ogólnie - sztuki „trzymające się ży
cia", blisko z nim związane, co niekoniecznie znaczyło reprodukujące po
wojenną rzeczywistość. Wspominał, że nie wystarcza mu „wiernie i pomy
słowo odmalowane środowisko". Jakiego więc realizmu poszukiwał? 
W jednym z akapitów recenzji z Lekkomyślnej siostry znajdujemy takie wtrą
cenie:

„Shaw przyzwyczaił nas do ostrych, palących i żywych zagadnień, zatruł 
rozkosznym czadem intelektualizmu i współczesną na wskroś poetycznością 
swych postaci. W zainteresowaniach moich nie ma ju ż miejsca na kłopoty i trium
fy Bidulskich"28.

„Ostre" i „palące" zagadnienia to opowieść o - jak można przypuszczać 
- historiach ludzkich, które są tak skonstruowane, iż z jednej strony prze
kraczają powoli ograniczenia empirii i odchodzą od imitacji świata w kie
runku pokazania rzeczywistości jako wyrazu zawartości indywidualnej 
świadomości bohatera dramatycznego, z drugiej - ciągle jednak zanurzone 
są one w konwencjonalnej anegdotyczności, stwarzającej nieustannie wra
żenie autentyczności czy „prawdziwości" życia w duchu naturalistycznym. 
Bohaterowie przeżywają zawiłe problemy psychiczne, powodowane ściera
niem się intuicjonizmu, automatyzmu, racjonalizmu i irracjonalizmu. Kwe
stie sporne zaś, wyłaniane w intrygach dramatycznych czy omawiane 
w dialogach, otwierają nieznane dotąd, zakryte lub traktowane jako tabu 
pola zagadnień społecznych, seksualnych i rodzinnych. Krytyk żąda więk
szej ingerencji w sztukę tego, co nazwalibyśmy autentyzmem, który tu ewo- 
kuje odkrycia współczesnej psychologii, biologii i nauk ścisłych. Postuluje 
wprowadzenie dodatkowej przestrzeni dramatycznej, odsłonięcie szerszego 
planu skomplikowania zjawisk, zwłaszcza zaś dopuszczenia spraw kontro
wersyjnych: zdrad małżeńskich, trójkątów miłosnych, rozwodów, emancy
pacji instynktu seksualnego, w tym homoseksualizmu, ale pokazanych nie 
jako błahe historyjki naiwnych bulwarowych bohaterów, lecz jako wyrasta
jące z nieujarzmionego biologizmu i popędu, fundamentalnych i drama
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tycznych, bo powodujących samotność i alienację, przeżyć współczesnego 
człowieka. Szuka utworów podobnych w poetyce do komedii obyczajowej 
Shawa, która na warsztat brała wszystkie te problemy, z jakimi styka się 
człowiek w liberalnym społeczeństwie, bez względu na stopień ich nieprzy- 
zwoitości, okropności i przez to nieakceptowalności przez przyjęte w tym 
społeczeństwie konwencje.

Pisarką, która bodaj jako jedyna potrafiła pokazać klimat dzisiejszych 
czasów i wczuć się w nastroje współczesnej epoki, była dla Słonimskiego 
Zofia Nałkowska. Stanowisko krytyka wydaje się tu dość oryginalne. Inni 
recenzenci, choć chwalili autorkę Granicy, jednak w kontekście pozostałych 
dramatów dwudziestolecia stawiali jej twórczość raczej na drugim planie, za 
utworami Jerzego Szaniawskiego, Adolfa Nowaczyńskiego, Ludwika Hie
ronima Morstina czy Karola Huberta Rostworowskiego. Sztuki pisane przez 
współczesne kobiety w ogóle poruszały, według opinii krytyka, istotne pro
blemy egzystencjalne: emancypacji idącej w kierunku zdobywania przez nie 
wykształcenia, negacji tradycyjnego modelu rodziny, a w związku z tym 
kwestii konfliktu pomiędzy niepotulną żoną a mężem-rogaczem; partner
skich układów małżeńskich; aborcji, damsko-męskiej hipokryzji, seksualnej 
impotencji czy samotności starych panien - uwzględniając przy tym per
spektywę i emocjonalność kobiecą. Sporo uwagi poświęcił więc Słonimski 
postaci Moniki ze sztuki Dzień jego powrotu Nałkowskiej, mimo że utwór 
w dużej mierze traktuje o fatalizmie losu zbrodniarza, czyli męża Moniki. 
Recenzent podkreślał siłę intelektu i uczuć bohaterki. Budząca się do samo
świadomości kobieta przestaje być rodzajem „płaskorzeźby", służącej za tło 
wyczynom Ksawerego, a nabiera charakteru i decyduje o swoim postępo
waniu.

W kalejdoskopie tematów, poruszanych przez dramaturgię kobiecą 
w tym czasie i zauważanych przez Słonimskiego w jego recenzjach, poja
wiają się przykłady różnego rozumienia miłości w zależności od płci (Miłość 
panieńska Marii Kuncewiczowej), studium kobiety zachłannej na pieniądze 
i wysoką pozycję społeczną (Współczesne Poli Gojawiczyńskiej) czy drobne 
intrygi miłosne młodego bawidamka o ambicjach arystokratycznych (Walący 
się dom Zofii Morozowicz-Szczepkowskiej), kończące się nieszczęśliwie dla 
kobiet. Z dramatów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej krytyk wybierze do 
dokładniejszej analizy Niebieskich załotników, choć to raczej Egipska pszenica 
podbiła publiczność warszawską i uchodziła za przejaw talentu dramatopi- 
sarskiego autorki. Niebieskich zalotników określił on mianem zdarzenia arty
stycznego głównie dlatego, że nie wspominało się tu wreszcie o miłości 
mieszczańskiej, zblazowanej, pełnej wzajemnych uprzedzeń i zahamowań. 
Utwór był swoistym atakiem na „instytucję mężczyzny". Pokazywał intry
gujący splot miłosny pomiędzy Nolą a lotnikami, w tym chorobliwie o nią 
zazdrosnego Jastramba.

Krytyka teatralna okresu przedwojennego eksponowała nieprzeciętne 
walory literackie twórczości Rostworowskiego, Nowaczyńskiego, Morstina 
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i Szaniawskiego, chociaż - jak sugerowali niektórzy recenzenci - to raczej 
brawurowo grane na stołecznych scenach komedie zapadały w pamięć war
szawskiego widza w tym czasie. Słonimski ma ambiwalentny stosunek do 
dramatopisarstwa tych autorów. Stosunkowo długo przekonuje się zarówno 
do tekstów Szaniawskiego, jak i Rostworowskiego. Do twórczości obu pod
chodzi polemicznie. Sztuki Rostworowskiego (te tworzone i wystawiane na 
scenie po 1918 roku) niejednokrotnie robiły na nim wrażenie naiwnych, 
zwłaszcza Antychryst (1925 rok, premiera w Teatrze im. Fredry). Jednocze
śnie krytyk ubolewał nad tym, że - ze względu na endeckie upodobania 
Rostworowskiego - autor nie należał do pupilków teatru i dlatego nie miał 
szczęścia do dobrych reżyserów. Ze słynnej trylogii Niespodzianka, Przepro
wadzka, U mety krytyk najbardziej cenił tę ostatnią, również jej inscenizację 
z Teatru Narodowego (1933). Po spektaklu Ludwika Solskiego tak charakte
ryzował dramatopisarstwo Rostworowskiego: „Głęboki nurt namiętności, 
pasja pisarska, a jednocześnie surowy, niemal zimny, uważny intelektu
alizm", jeszcze: „Silne napięcia dramatyczne idą w parze z humorem w naj
lepszym gatunku"29. Niespodzianka (1929) przytłoczyła go werystycznym 
klimatem, Przeprowadzka (1931) zraziła, jak sam przyznawał, „czterogodzin
nym ględzeniem"30. Utwór nazwał „niedołężnie skleconym faktomontażem 
ze zdarzeń wyimaginowanych"31, bo sztuka powstała na podstawie auten
tycznych zdarzeń odnotowanych w lokalnej prasie. Dopiero Judasza z Ka- 
riothu, wystawionego w Teatrze Polskim w 1935 roku na sześćdziesięciolecie 
pracy artystycznej Ludwika Solskiego, pojmował jako dzieło „piękne" i in
terpretował raczej jako dramat ludzkiej małości niż apostolskiej zdrady. 
Według krytyka, Judasz nie dorósł do zadania, jakie wyznaczył mu Chry
stus. Ten prosty kupiec z Galilei nie potrafił zdobyć się na przełom psy
chiczny, który był konieczny do przyjęcia na siebie misji. Popełnił pomyłkę 
aksjologiczną, ponieważ chciał w nią wpisać przyziemne, materialne warto
ści. Troska o nie odebrała mu wiarę, a bez aktu wiary nie zaistnieje przecież 
akt męczeństwa. Zdradę Judasza utożsamia Słonimski z pierwszą zdradą 
Kościoła katolickiego wobec zadań duszpasterskich. Zdrada czy małość, 
słabość apostołów będzie się pojawiać w historii tej instytucji jeszcze wiele 
razy. Jeśli chodzi o wartości czysto literackie utworów krakowskiego arty
sty, Słonimski zauważał wpływy Wyspiańskiego w stosowanej przez Ro
stworowskiego rytmice. Wspominał też o młodopolskiej natrętnej wersyfi
kacji, nieidącej na szczęście w kierunku „strumienia poezji", a w stronę 
zręcznie rymowanych, umuzycznionych dialogów.

29 A. Słonimski [Teatr Narodowy, U mety Karola Huberta Rostworowskiego, reż. Ludwik 
Solski, dek. Karol Gajewski, „Wiadomości Literackie",15.10.1933, nr 45, s. 6].

30 Tenże [Teatr Narodowy, Przeprowadzka Karola Huberta Rostworowskiego, reż. Ludwik 
Solski, dek. Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 17.05.1931, nr 20, s. 6].

31 Tamże, s. 6.

Krytyk nie skrywa niechęci wobec dramaturgii Jerzego Szaniawskiego. 
Nazywa ją pastelową, zaś jej autora „estetyzującym stylistą". Na tle ówcze
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snej polemiki, toczonej na łamach warszawskiej prasy, nie jest to stanowisko 
odosobnione. Zarówno Boy, jak i Irzykowski próbowali definiować kon
wencję teatralną Szaniawskiego. Jan Lorentowicz już przy okazji Ptaka 
chwalił jego utwory za bajkowy klimat. A właśnie recenzja z Ptaka wyrobiła 
Słonimskiemu renomę polemisty z szaniawszczyzną. Krytyk pisał w niej 
o „nudzie panującej niepodzielnie"32, ale winił za nią w równym stopniu 
autora, jak i reżysera, Juliusza Osterwę, który zastosował w spektaklu re
dutową metodę przeżywania, nieodpowiadającą refleksyjno-symbolicznej 
konwencji utworu. Polemizował krytyk z dwoma najbardziej znanymi 
w dwudziestoleciu dramatami Szaniawskiego, a mianowicie Adwokatem 
i różami oraz Żeglarzem.

32 Tenże [Teatr Rozmaitości, Ptak..., dz.cyt., s. 3].
33 K. Irzykowski, Szaniawski, Adwokat i róże [w:] Recenzje teatralne. Wybór, wyb. i wstęp 

J. Szpotański, przyp. B. Winklowa, PIW, Warszawa 1965, s. 252.

Adwokat i róże, wystawiony w 1929 roku w Teatrze Nowym, spotkał się 
z dobrym przyjęciem. Sztukę w następnym sezonie zagrało siedem innych 
teatrów. Krytycy zgodnie pisali o znalezieniu przez pisarza własnej formy 
wyrazu, chwalili go za zrozumienie zawiłości ludzkiej natury oraz subtelne 
ukazywanie problemów moralnych mecenasa Wilchera. Jednak, oprócz 
Boya i Słonimskiego, mało kto próbował bliżej analizować konsekwencje, 
jakie wynikały ze splotów sytuacji, zarysowanych w dramacie. Lorentowicz 
zachwycał się mądrością życiową, która miała ogarniać wszystko rozumie
niem i przebaczeniem, zaś Irzykowski chwalił się wynalezieniem terminu 
dla poetyki Szaniawskiego, który brzmiał „rozmyślne wyciszenie"33. Pozy
tywnej recepcji spektaklu z pewnością pomogły wybitne kreacje aktorskie 
Aleksandra Zelwerowicza w roli mecenasa oraz Heleny Zahorskiej jako 
Doroty. Boy i Słonimski, a zwłaszcza Słonimski, pytali przede wszystkim 
o wiarygodność przedstawianych w dramacie postaci i motywy ich postę
powania, zasadność tworzonej poprzez pauzy melancholii, nie tyle podkre
ślającej, jak chciał autor, nostalgiczny klimat sztuki, co „produkującej" mo
notonię i znużenie. Według obu krytyków, Szaniawski każę widzowi 
współczuć kabotynowi o ograniczonych horyzontach. Każę w infantylnym 
zwyczaju pielęgnowania róż, który jest ucieczką Wilchera przed świadomo
ścią, że Dorota go zdradza, zauważyć jakąś wieczną samotność człowieka 
starego. Słonimski pyta, jak ta rozbita para, po wyjawieniu prawdy o ro
mansach, będzie żyć dalej razem i jak to jest możliwe, że Wilcher podejmuje 
się w sądzie próby obrony rywala do łóżka własnej żony. Zauważa, że 
ogród, który miał być w założeniu dramatycznym symbolem Edenu, jest 
właściwie brudnym podwórkiem, w którym

„... stary sy bary ta patrzy przez palce na zdradzającą go żonę i na flirty swego 
aplikanta. Bohaterskim momentem ma być to, że adwokat bronił dotąd złodziei, 
którzy kradli na cudzych podwórkach, a teraz (...) broni swego podwórka, to 
znaczy swoich interesów, zarobków, ambicji i stanowiska. Ale teraz broni czł o- 
wieka, który go skrzywdził. (...) Mogłoby to nawet być wzruszaj ące, gdyby wy
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znał przed sądem, że domniemany złodziej był kochankiem jego żony i w ten 
sposób go uwolnił. Dałoby mu to prawo do pięciu aforyzmów mistycznych do 
powąchania róży. Ale i wtedy zostałaby nie załatwiona sprawa żony. Żona pora
chowałaby mu kości"34.

34 A. Słonimski [Teatr Nowy, Adwokat i róże Jerzego Szaniawskiego, reż. Aleksander Zelwe
rowicz, dek. Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 3.02.1929, nr 5, s. 4].

35 Tenże [Teatr Narodowy, Żeglarz Jerzego Szaniawskiego, reż. Stefan Jaracz, dek. Wincenty 
Drabik, „Wiadomości Literackie", 15.11.1925, nr 46, s. 6].

36 Tamże, s. 6.

Żeglarz przynosił wątpliwości zupełnie innej natury niż Adwokat. Dotyczy 
bowiem problemu demistyfikacji fałszywego bohatera oraz kwestii prawdy 
i piękna. Idzie o historię kapitana Nuta, który nie zasługuje na miano legen
dy prowincjonalnego miasteczka, choć do takiego wizerunku przyzwyczaili 
się mieszkańcy. Chcą mu właśnie wystawić pomnik. Nut, prawdziwe na
zwisko Szmidt, nie zginął, jak twierdzono, w okolicznościach heroicznych, 
ale zupełnie przypadkowo. W dodatku był prostakiem i brutalem. Prawdę 
zna tylko Jan, który okazuje się wnukiem Szmidta. Jednak jej nie wyjawia. 
Powstrzymuje go przed tym wiara w konieczność kultywowania legend, 
nawet nieprawdziwych.

Recenzenci podkreślali właśnie siłę legendy, kształtującą wrażliwość nie 
tyle społeczną, co - narodową. Irzykowski pisał o wartości intelektualnej 
sztuki oraz ironii Szaniawskiego, która miała mu posłużyć jako asekuracja 
na wypadek, gdyby czytelnicy lub widzowie posądzili go o to, że obstaje po 
którejś ze stron moralnego konfliktu. Dopiero oburzony Boy wspominał 
o wizerunku załganej Polski, w której konformizm bierze górę nad prawdą 
historyczno-obyczajową. Słonimski wytaczał trochę cięższe „działa", gdyż 
nie tyle pytał o charakter narodowy Polaków, co o istotę ludzkiego życia 
w ogóle. A istotę życia, według recenzenta „Wiadomości Literackich", sta
nowi właśnie walka o prawdę, wygrywająca z „miłością do dziecinnej, zmy
ślonej bajki"35. Krytyk zarzuca Szaniawskiemu sprzyjanie bohaterom pospo
litym i przyczynianie się do kształtowania wizerunku Polaków jako ludzi 
zaściankowych. Podsumowuje spektakl w Narodowym w taki oto sposób:

„Nie powinien był Szaniawski zapomnieć, że wielkość cywilizacji i siła geniu
szu ludzkiego dokumentuje się w unicestwianiu legend trwających setki lat 
i systemów mozolnie wzniesionych, że jeden punkt fałszywy, jedno złe oblicze 
obala w gruzy najwspanialsze budowle i że w tym właśnie jest piękno"36.

A zatem pojawia się też pytanie o piękno w sztuce. Dla Słonimskiego, jak 
wyraźnie widać, piękno niezmiennie szło w parze z odwagą moralno- 
-cywilną. Również piękno definiował on jako uporczywość i wytrwałość 
w poszukiwaniu prawdy oraz umiejętność walki o nią i wstawiania się za 
nią. Piękno dla Słonimskiego nie jest więc kategorią czysto estetyczną. Lo
kuje się na granicy zagadnień z dziedziny etyki, teorii cywilizacji i filozofii.
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Słonimski nie przekonał się do wartości sztuk Szaniawskiego, choć z cza
sem bardziej je akceptował i pochlebniej o nich pisał. Nie znajdował w nich 
tych wszystkich cech, które wymienia Krystyna Nastulanka37, czyli grote
skowej deformacji postaci, ekapizmu, niejako kosmicznego pomniejszenia 
miejsca i czasu akcji, baśniowości. Nie umiał traktować twórcy dzieła te
atralnego jako maga i czarodzieja, kreującego cudowną, odrealnioną rze
czywistość. Dla Słonimskiego istota kreacji literackiej Szaniawskiego uwi
daczniała się w nastroju i autentyczności przeżyć bohaterów, a te krytyk 
zobaczył dopiero w 1939 roku w sztuce Dziewczyna z lasu (Teatr Ateneum). 
Dopiero ten dramat był dla niego doskonałym połączeniem konwencji sto
sowanych przez autora wcześniej, istniejących wtedy obok, po sąsiedzku, 
niewspółbrzmiących ze sobą. Tutaj etyczne problemy bohaterów znalazły 
wreszcie swoich sprzymierzeńców w poetyckich pejzażach. Dziewczyna 
z lasu to dla niego sztuka „odcieni, nastroju, niedomówień i poetyczności"38.

37 K. Nastulanka, Jerzy Szaniawski, PIW, Warszawa 1973.
’’A. Słonimski [Teatr Ateneum, Dziewczyna z lasu Jerzego Szaniawskiego, reż. Stanisława 

Perzanowska, dek. Władysław Daszewski, „Wiadomości Literackie", 5.02.1939, nr 6, s. 16].
39 V. Klotz, Geschlossene und offene Form im Drama, Carl Hanser Verlag, Monachium 1962.

Spośród polskiej literatury dramatycznej Słonimski docenia w głównej 
mierze sztuki o realistycznym prawdopodobieństwie zdarzeń i przeżyć psy
chicznych, w tym dramat mieszczański. Utwory, zachowujące iluzję życia 
jako podstawowy wyznacznik świata przedstawionego, są w jego piśmien
nictwie teatralnym tematem szerszych refleksji. Broni sztuk dobrze skrojo
nych (well-made-plays lub piece bien faite), „starego dramatu", nurtu literac
kiego, do którego zalicza się teksty sceniczne powstałe przed modernistycz
nym przełomem. Jednocześnie można zauważyć u niego, jak zresztą u wielu 
innych recenzentów warszawskich tego okresu, pewne znużenie mieszczań- 
sko-realistyczną estetyką inscenizacji, ale to poczucie monotonii bierze się 
w znacznej mierze z pewnego manieryzmu przedstawiania w teatrze utwo
rów XIX-wiecznych. Debiutanckie dramaty dwudziestolecia, kontynuujące 
do pewnego stopnia poetykę realizmu, ożywiły w niektórym przypadku 
wyobraźnię recenzencką Słonimskiego, prowokując go do artykulacji wła
snej definicji utworu dramatycznego. Zatem dla Słonimskiego ideałem ta
kiego dramatu będzie tekst łączący „stare" z „nowym". „Stare" odnosiłoby 
się raczej do budowy utworu, „nowe" - do konstrukcji bohatera dramatycz
nego. Byłby więc to dramat odsłaniający intymne, zawoalowane konwencją 
i obyczajem sprawy ludzkie, wynikające z wysublimowanych potrzeb psy
chicznych współczesnego indywidualisty, pokazywane na scenie z nerwem 
dramatycznym tej miary co pisarstwo Zapolskiej i w formie otwartej, wolno- 
myślicielskiej dyskusji scenicznej, wzorowanej na „gadaninie" Shawa. Zatem 
do pewnego stopnia będzie to ciągle dramaturgia „zamknięta" - jeśli powołać 
się tu na definicję dramatu otwartego i zamkniętego Volkera Klotza39.

Brakuje w recenzjach Słonimskiego rozważań odnoszących się do gło
śnych na przełomie XIX i XX wieku postulatów obalania naturalistycznej 



72 ANTONI SŁONIMSKI - TEATR W DEMOKRACJI

konwencji dramatycznej (nazywanej też psychologicznym realizmem lub 
iluzjonizmem) czy haseł odejścia od ideału naśladownictwa natury jako 
dyrektywy artystycznej oraz oceny tego zjawiska. Jeżeli twórczość Szaniaw
skiego wyrastała właśnie z buntu antyiluzjonistycznego i kierowała się ku 
nowym formom dramatycznego wyrazu, Słonimski najwyraźniej nie doce
niał tego procesu. Podobnie w przypadku praekspresjonizmu Rostworow
skiego czy Zegadłowicza. Dramaturgia krakowskiego artysty nie została 
odebrana przez krytyka jako zalążek narodowego wizjonerstwa, a przecież 
tak odczytywano już wtedy utwory autora Niespodzianki, zestawiając jego 
osiągnięcia teatralne z Wyspiańskim. Podobnie zlekceważył Słonimski Sen 
Felicji Kruszewskiej, wystawiany w Teatrze Narodowym w 1928 roku. 
Utwór, który - jak pisała Elżbieta Rzewuska40 - powstał z inspiracji odkry
ciami Freuda, Junga i Moreno dotyczącymi roli podświadomości w życiu 
człowieka i jej projektowania na fazy snu, dla krytyka był - jak drastycznie 
to ujął - opowiadaniem dla „kucharek, starych bigotek i nałogowych kłam
ców"41. Słonimskiemu nie przypadła do gustu zarówno sama poetyka snu 
(nielogiczność przedstawionego świata, zasada przypadku itd.), jak i grote- 
skowość (rodem, jego zdaniem, z Witkacego), ale przede wszystkim to, że 
w senny montaż zdarzeń autorka wplotła patriotyczną historię pomnika. 
Recenzent „Wiadomości Literackich" pisał:

40 E. Rzewuska, Polski dramat ekspresjonistyczny wobec konwencji gatunkowych. Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1988.

41 A. Słonimski [Teatr Nowa Scena, Sen Felicji Kruszewskiej, insc. i reż. E. Wierciński, dek. 
F. Krassowski, kost. F. Krassowski i I. Gall, ił. muz. E. Dziewulski, shimmy i tango 
J. Hryniewiecka, „Wiadomości Literackie", 27.05.1928, nr 22, s. 4].

42 Tenże, s. 6.

„Dadaizm nie może być używany do celów państwowych i ktoś, ktoś burzy 
logikę, odrzuca wszelką konstrukcję i konsekwencję, babrze się w nonsensach 
i dowolnościach, aby w rezultacie opiewać księcia Józefa Poniatowskiego, nie 
może liczyć na naszą sympatię"42.

Te być może niewielkie, choć - z drugiej strony patrząc - całkiem po
ważne pomyłki Słonimskiego (jeśli wziąć pod uwagę fakt, że Rostworowski 
jest dzisiaj uznanym dramatopisarzem, a inscenizację Snu Wiercińskiego 
wymienia się jednym tchem z awangardowymi osiągnięciami polskiego 
teatru przedwojennego) wydają się o tyle istotne, że przecież przez cały 
okres międzywojenny trwała dyskusja na temat przewrotu antynaturali- 
stycznego i jego konsekwencji dla literatury. Pojawiali się już tacy twórcy, 
którzy nie tyle uczyli się antyiluzjonizmu, ile abstrakcjonizm, deformację, 
funkcjonalizm czy absolutyzm sztuki traktowali jako własny język wyrazu 
oraz jedyny i właściwy sposób komunikacji artystycznej w XX wieku. Sło
nimski zdawał się tego nie zauważać.

Krytyk nie czuł się zobligowany do obrony nowych konwencji drama
tycznych. Powiedzieć, że w ogóle nie rozumiał eksperymentów formalnych 
w dramacie (polegających na zmianie sposobu przedstawiania świata, po
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przez narastającą dominację jednostkowej, zinterioryzowanej perspektywy 
psychicznej nad obiektywnym naśladowaniem życia), że wręcz je negował, 
byłoby niesprawiedliwością. Trudno oprzeć się wrażeniu, że jednak nie 
przeżył estetycznego wstrząsu wywołanego odkryciem poetyki symbolicz
nej, a potem ekspresjonizmu. Sam mówił o sobie w Kronikach tygodniowych:

„Nie należę do pisarzy symbolistów. To, co piszę, nie jest rebusem"43.

43 A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1927-1931..., dz.cyt., s. 295.
44 Recenzje filmowe Antoni Słonimski pisał przede wszystkim w „Kurierze Polskim", gdzie 

kierował tamtejszym działem literackim i redagował rubrykę „Sztuka". Potem recenzje filmowe 
zamieszczał też w „Wiadomościach Literackich". Obszerne wywody na temat europejskiej 
i polskiej kinematografii Znajdziemy również w jego Kronikach tygodniowych.

45 Termin używany przez teoretyków sztuki filmowej okresu międzywojennego, między 
innymi przez Karola Irzykowskiego.

Jego rodowód skamandrycki wskazuje niezbicie na przywiązanie do re
alistycznej techniki opisu świata. Jeśli nawet rozumiał istotę zmian styli
stycznych w literaturze europejskiej, nie uważał ich za ważniejsze od próby 
konstruowania przez dramaturgię mieszczańską sensów życia. To dość oso
bliwe stanowisko, uwidaczniające się również w filmowych recenzjach Sło
nimskiego44. I w nich spostrzegamy wyraźną ambiwalencję wobec nowator
skiej stylistyki. Słonimski pisał z uznaniem na przykład o Gabinecie doktora 
Caligari Roberta Wiene'a, ale z dużym sceptycyzmem - o Metropolis Fritza 
Langa. „Istotowości"45 kina upatrywał krytyk, mimo niebywałego nacisku 
sztuk plastycznych na tę dziedzinę artystyczną w latach dwudziestych, 
w autentyzmie świata przedstawionego na kliszy filmowej. Dlatego z zapa
łem pisał o hollywoodzkich melodramatach czy filmach obyczajowych. 
Identyfikował się z przeżyciami bohaterów, które pokazywały ich drugie 
„ja", podkreślały ich rozterki wewnętrzne i dylematy moralne. W Błękitnym 
Aniele zwrócił raczej uwagę na zdjęcia pejzaży afrykańskiej prowincji niż na 
główny wątek filmu. Kino, co ważne, docenił za możliwość pokazywania 
ludzi w różnorodnych kontekstach kulturowych, rejestracji odległych zakąt
ków świata, czyli za transgraniczne przenoszenie się w czasie i przestrzeni, 
rodem z poetyki marzeń.

Teatr, zdaniem Antoniego Słonimskiego, jest dogodnym miejscem do 
pokazywania dramatów wszelkiego autoramentu, gdyż liczy się nie tyle 
rywalizacja o nową konwencję, ile ekspozycja ciekawych tematów ludzkich 
i interesujących pod względem artystycznym spektakli. Najsilniejszym 
punktem odniesienia nie jest więc wartość stylistyczna tekstu, ale - jak 
wspomnieliśmy wcześniej - jego przesłanie filozoficzne, skierowane do 
współczesnego człowieka.

Do propagatorów idei nowoczesnego polskiego dramatu czy dramatu 
europejskiego Słonimskiego zaliczyć nie można. To, znowu, tradycjonalista 
w tym znaczeniu, że popiera uznaną literaturę, zamiast ryzykować analizę 
tekstów debiutanckich i bronić ich wartości. Woli bronić polskiej spuścizny 
literackiej, niż wydawać sądy na temat współczesnej dramaturgii, którą nie 
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do końca rozumie. Obrona tradycji wynikała, jak sugerowaliśmy wcześniej, 
z zadań ogólnych polskiego teatru, stawianych w okresie dwudziestolecia 
przez intelektualistów i artystów. Słonimski zdaje się bardziej przejęty ideą 
pielęgnacji historii niż uwspółcześniania sceny. Janusz Degler w książce 
o Witkacym wskazuje na jeszcze jeden aspekt popierania przez krytyków 
sztuk mieszczańskich, a mianowicie na traktowanie tych utworów jako 
wcielenie niepodważalnych kanonów estetycznych. Kanony te, jak sugeruje 
badacz,

«... ulegały jakby swoistej absolutyzacji, stając się w praktyce recenzenckiej pod
stawowymi kryteriami przy formułowaniu ocen. Wzorzec taki odpowiadał ró w- 
nież werystycznym przyzwyczajeniom publiczności i fakt ten był dla recenzen
tów dodatkowym argumentem w ich walce z nowatorstwem na terenie dram a- 
tu"«.

Wydaje się, że Słonimski wiemy był takim właśnie przekonaniom i przy
zwyczajeniom. Nie mógł więc docenić całego skomplikowanego procesu 
przekształcenia polskiego teatru dwudziestolecia, który - jak sugeruje Zbi
gniew Osiński - ewoluował „od naturalistycznej imitacji życia do teatru 
poetycko-wizyjnego"46 47. Nie zauważał go, gdyż musiałby zmienić cały swój 
światopogląd, w tym wyobrażenia o kanonach piękna, pojęciu prawdy 
i moralności. Nie chciał i nie mógł stać się nagle innym człowiekiem.

46 J. Degler, Witkacy w teatrze międzywojennym, WAiF, Warszawa 1973, s. 17.
47 Z. Osiński, Teatr Dionizosa. Romantyzm w polskim teatrze współczesnym, WL, Kraków 1972,

DYSKUSJA SŁONIMSKIEGO Z IDEĄ TEATRU NARODOWEGO 
(POLSKI ROMANTYZM I NEOROMANTYZM)

Słonimski włącza się natomiast żywo w dyskusję na temat polskiej trady
cji romantycznej w teatrze, która toczyła się na łamach jego rodzimego pe
riodyku w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Choć akurat tygo
dnik Mieczysława Grydzewskiego nie był redagowany specyficznie pod 
kątem rewizji poglądów na temat odnowienia tejże tradycji w polskim pi
śmiennictwie i sztuce, jednak artykuły o podobnej treści pojawiały się tu 
stosunkowo często, z dość silnym rezonansem czytelniczym. Tu udzielał 
wywiadów Leon Schiller, tutaj podejmowano polemikę z twórczością Juliu
sza Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida. Słonimski nie wchodził 
w gorący spór o charakter polskiego romantyzmu. Próbował jedynie zasta
nowić się, w jaki sposób utwory romantyczne są przedstawiane w Warsza
wie i w jakiej postaci wracają na polskie sceny.

s. 20.
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Na pytanie podstawowe w tym kontekście, czyli pytanie o to, dlaczego 
w ogóle doszło do narodzin idei powrotu do polskiego romantyzmu 
w tamtym czasie, odpowiada Władysław Zawistowski:

„Przede wszystkim i nade wszystko okazał się [romantyzm, przyp. aut.] 
w znaczeniu teatralnym radioaktywny, emanuj ący nowe, najzupełniej oryginalne 
i swoiste dla ducha sztuki narodowej, wartości formalne i treściowe. To już nie 
było tylko nawracanie do przeszłości z pietyzmu dla niej, nie było nawiązanie do 
romantyzmu polskiego z braku czegoś innego o równorzędnej wartości, ale 
świadoma praca nad materiałem, w którym doszukano si ę żywych kiełków silnej 
i płodnej przyszłości"48.

48 W. Zawistowski, Drogi współczesnej sztuki reżyserskiej w Polsce [w:] Teatrologia w Polsce 
w latach 1918-1939, antologia, wyb. i oprać. E. Udalska, PWN, Warszawa 1979, s. 366.

49 A. Słonimski [Teatr Polski, Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego, reż. Leon Schiller, 
rozmowy z Maskami w akcie 111 Juliusza Osterwy, dek. Stanisław Śliwiński, muz. Roman Pale- 
ster, „Wiadomości Literackie", 23.06.1935, nr 25, s. 5].

Romantyzm literacki miał więc odegrać rolę strawy duchowej dla pol
skiego społeczeństwa u progu niepodległości. Miał przywracać narodowe 
treści, niedostępne przez okres działania cenzury zaborców. Nie tylko 
zresztą romantyzm został do takiej funkcji wyznaczony. Jeśli jeszcze raz 
powołać się na badania Jacka Popiela nad teatrem i dramatem międzywo
jennym, to okaże się, że wracano w tym czasie również do polskiego miste
rium średniowiecznego i utworów ludowych. Szukano polskości, esencji 
polskiej psychiki i duchowości, specyficznego dla Polaków sposobu odczu
wania świata. Pytano o istotę tych stanów, ich definicję, charakter. Szukano 
takich tekstów, które w pośredni lub bezpośredni sposób odwoływały się do 
polskiej mentalności tkwiącej, jak wierzono, w chłopskiej bojaźliwości 
i skłonności do zabobonu - a także - w chrześcijańskiej religijności, jak i - 
w potrzebie narodowej integracji. Romantyzm spełniał w zasadzie wszystkie 
te założenia. W dodatku implikował teatr nowoczesny ze względu na 
„otwartość" konstrukcyjną utworów, ich wizyjność, powodującą odchodze
nie od realizmu na rzecz somnambulizmu i ekstazy.

Słonimski właściwie nie tyle szukał polskości w romantyzmie, co upa
trywał w nim źródeł narodowego ducha, który był dla niego podstawą bu
dowania demokratycznego społeczeństwa po 1918 roku. W recenzji z Wy
zwolenia w 1935 roku napisał: „Mickiewicz, Słowacki, Wyspiański czy Że
romski stworzyli tę atmosferę dążeń niepodległościowych, z której wyszli 
ludzie budujący państwo"49.

Zatem na utwory romantyczne i z romantyzmem polemizujące patrzył 
z perspektywy etosu politycznej i dyplomatycznej konspiracji na rzecz przy
szłego państwa. Twórczość wymienionych wyżej pisarzy miała dla niego 
znaczenie patriotyczne, jak i wolnościowe. Przy omawianiu ich dzieł uwi
doczniło się u Słonimskiego pewne, nawet sentymentalne przywiązanie do 
odczytywania poematów romantycznych przez pryzmat wiary w niepodle
głość, charakterystycznej dla pokoleń wychowanych pod zaborami. Dlatego 
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utwory te były dla recenzenta „Wiadomości Literackich" na swój sposób 
święte, nieskalane, niepodważalne w swym artyzmie i przesłaniu filozoficz
nym. Pomagały przecież w przetrwaniu cywilizacyjnym, dostarczały otuchy, 
uczyły pokory wobec historii i przywiązania do tradycji. Może właśnie dlate
go stanowisko Słonimskiego było tak nieprzejednane w kwestii sposobu wy
stawiania dzieł polskiego romantyzmu przez warszawskich reżyserów.

Zacznijmy od tematu najważniejszego, a mianowicie od inscenizacji 
Dziadów w okresie dwudziestolecia. Sprawozdania krytyka z tych spektakli 
ujawniły jego bezkompromisowość i zaciekłość w zwalczaniu daleko idą
cych odstępstw od litery tekstu. Dziady Aleksandra Zelwerowicza (Teatr 
Narodowy, 1927) wywołały lawinę ataków ze strony prasy. Było to przed
stawienie nawiązujące do krakowskiego z 1901 roku, w reżyserii Stanisława 
Wyspiańskiego, uchodzącego dotychczas za wybitne. Zelwerowicz zacho
wał z krakowskiego spektaklu układ scen, ale dokonał sporych skreśleń 
tekstu, w tym Widzenia Ewy oraz Salonu Warszawskiego. Spektakl liczył 
w całości osiem odsłon.

Większość recenzentów uznała Dziady w Narodowym za nieudane za
równo od strony ideologicznej, jak i artystycznej. W odważnych rozwiąza
niach plastycznych Wincentego Drabika dostrzeżono raczej wyraz jego 
przesadnej ambicji. Wytykano scenografowi, że zdecydowanie lepiej czuje 
się w konwencji naturalistycznej niż konstrukty wis tycznej, ale - żeby nie 
zostać posądzonym o teatralny anachronizm - zgadza się na „oświetlanie" 
tekstu niecodziennymi rozwiązaniami formalnymi. Sprawozdawcy kryty
kowali dekorację Wielkiej Improwizacji, zbudowaną w formie koncentrycz
nych kół, oraz jaskrawą kolorystykę niektórych scen. Stefania Podhorska- 
-Okołów pisała o Guślarzu, że „podczas obchodu w kaplicy cały czas tonął 
w krwawym świetle, jak kat lub potępieniec"50. Karol Irzykowski pytał 
o taką tradycję grania Mickiewiczowskiego poematu, która pozwoliłaby 
nadać dramatowi rangę i uzyskać odpowiednio zadowalający poziom wy
konania. Pytanie to i dziwi, i nie zaskakuje zarazem. Po pierwsze, rzeczywi
ście nie istniał kanon grania postaci Mickiewiczowskich, w przeciwieństwie 
do bohaterów utworów Słowackiego, wprowadzonych na sceny jeszcze pod 
okiem zaborcy, bo przez krakowskiego reżysera i dyrektora Teatru Miej
skiego Stanisława Koźmiana51. Dziwi natomiast o tyle, że przecież rzecz 
w założeniu miała być kontynuacją przedstawienia Wyspiańskiego, ono zaś, 
jak sam artysta wspomina52, zwrócone było w kierunku poszukiwania pol
skiej duszy narodowej, miało być odzwierciedleniem tego, co „wypływa 

50 S.P.O. [Stefania Podhorska-Okołów], Teatr Narodowy, „Bluszcz", 10.12.1927, nr 50, s. 13.
51 W teatrze Koźmiana (1871-1885) swoje wielkie role w dramatach Słowackiego zagrali 

m.in. Helena Modrzejewska, Antonina Hoffmanowa oraz Wincenty Rapacki. Potem Modrze
jewska popularyzowała utwory wieszcza na scenach warszawskich. Dzieła Mickiewicza 
i Krasińskiego niezbyt często trafiały w tym czasie na teatralny afisz.

52 W. Feldman, Stanisław Wyspiański o inscenizacji „Dziadów" [w:] Wyspiański w oczach współ
czesnych, zebr., oprać, i komentarzem opatrzył L. Płoszewski, t. II, WL, Kraków 1971, s. 56-61.
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z najgłębszej istoty naszego charakteru"53 i nie jest naśladownictwem sposo
bu grania arcydzieł francuskich czy niemieckich. Zatem klucz do interpreta
cji postaci został wskazany. Jednak przy opisie gry Józefa Węgrzyna jako 
Gustawa Konrada Irzykowski zauważał:

53 Tamże, s. 59.
54 K. Irzykowski, „Dziady" Mickiewicza. „Robotnik", 3.12.1927, nr 332, s. 2, oraz w: K. Irzy

kowski, Pisma teatralne, 1927-1929, pod red. A. Lama, t. II, WL, Kraków 1995, s. 211.
55 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Dziady..., dz.cyt., s. 5].

„Jeżeli z pobudek patriotycznych żąda się od teatru maksimum tego, co by 
w Dziadach dać można, to interpretacja roli Konrada nie powinna być prywata ą 
sprawą p. Węgrzyna, nie powinna być zostawiona na łask ę i niełaskę jego indy
widualności. Inaczej nie ma tradycji"54.

Mimo że wzorcem była inscenizacja krakowska, artyści gubili się w za
wiłościach emocjonalnych bohaterów Mickiewicza, walczących z heroicz
nymi wyzwaniami. Ponieważ często były to osoby-zjawy, tym trudniej 
przychodziło aktorom dokonać ich przetworzenia na realne postacie, au
tentycznie występujące na scenie.

Recenzja Antoniego Słonimskiego o wymownym tytule Pohańbienie 
»Dziadów« była jedną z najgłośniejszych po premierze. Jak lew na żer, krytyk 
rzucił się do wymieniania karygodnych błędów przedstawienia, namawiając 
przy tym dyrekcję teatru do natychmiastowej dymisji. Dziady, jego zdaniem, 
były kolejnym fiaskiem prób wprowadzania na scenę Narodowego drama
tów romantycznych (wcześniej teatr wystawił Mazepę i Sen srebrny Salomei). 
Przekonał się dobitnie, że artyści nie wykazują zawodowego szlifu, nie są 
odpowiednio przygotowani do wystawiania polskiej literatury. Nie mają 
koniecznego warsztatu, wyobraźni ani też ustalonego kanonu interpretacyj
nego. Zaatakował nie tylko sposób wystawiania utworów Mickiewicza, ale 
i zarząd teatru, kompetencje urzędników oraz decyzje repertuarowe. Doty
kał po kolei wszystkich osób związanych z instytucjonalnym i artystycznym 
istnieniem przybytku sztuki. Winną takiego stanu rzeczy była, jego zda
niem, warszawska prasa a także magistrat i polityka finansowa. Zawinili 
również aktorzy, dekoratorzy, reżyserzy i literaci. Krytyk zagrał tu 
w otwarte karty. Posługiwał się nazwiskami, teatr nazwał „pływającą trum
ną", wszystkim zarzucił koteryjność, brak ambicji, przyzwoitości, wreszcie 
kultury. Recenzja napisana została zjadliwe, ale i dowcipnie. Słonimski uzy
skał w niej niepowtarzalny ton kokieteryjnego zbulwersowania. Na przy
kład tak reasumował:

„Dość, przerwijmy - bo czuję, że jestem wzburzony, palnę coś niepotrzebnego 
i znowu będą mnie ciągali po sądach. Jeśliby jednak kto się uparł i chciał się do
wiedzieć, co myślę o dyrekcji Teatru Narodowego - niech do mnie zatelefonuje 
prywatnie. Jestem zwykle w godzinach popołudniowych w domu i siu żę chęt
nym i wytrzymałym uszom" 55.
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Ton zbulwersowania, ale i zaproszenie do osobistych wyznań (przez tele
fon) z pewnością dolewały oliwy do ognia, podgrzewając atmosferę swoistej 
zmowy recenzenta z widzami przeciwko inscenizacji. Sugerowało to, że 
krytyk ma w zanadrzu znacznie więcej przykrych uwag niż te, które wy
mienił w sprawozdaniu, ale nie wyjawia ich dlatego, iż mogą wydawać się 
niecenzuralne. Może je natomiast zdradzić w warunkach kameralnych, za
kulisowych. W ten sposób Słonimski daje do zrozumienia, że jest z widzem 
spoufalony, czy nawet zaprzyjaźniony.

Słonimski nie mógł wybaczyć Zelwerowiczowi, że powykreślał „najbar
dziej wzruszające, najbardziej znane"56 i „najczystsze pod względem po
etyckim fragmenty"57, zwłaszcza te zawarte w wypowiedziach Guślarza 
i Konrada. Przykładowo: „Pokazał ręką na serce, lecz nic nie mówi paster
ce"58 (Dziady, cz. II), „Ja Śpiewak, - i nikt z mojej pieśni nie zrozumie nic - 
oprócz niekształtnego i marnego dźwięku" (Dziady cz. III, Prolog) czy „Na
zywam się Milion - bo za miliony kocham i cierpię katusze" (Dziady cz. III, 
Wielka Improwizacja). Zasady wykreślania fragmentów były, według Słonim
skiego, niejasne. Najbliższa intencji reżysera wydaje się krytykowi teza 
o umiarkowaniu politycznym inscenizacji, stąd prawdopodobnie usunięcie 
tych kwestii, które w sposób drastyczny odnosiły się do moskiewskiej nie
woli (Salon Warszawski) lub niesprawiedliwości społecznej (znikają wypo
wiedzi Kruka i Sowy z Dziadów cz. II, ponieważ wspominają o lekceważeniu 
biednych przez szlachtę). Następuje też inne niż w tekście przyporządko
wanie kwestii bohaterom, co krytyk nazywa fałszowaniem Mickiewicza 
i dla tego typu zabiegów będzie się domagał sankcji prawnych. Jeśli zaś 
chodzi o ocenę gry aktorów, całkiem zasłużonych dla polskiej sceny (Woj
ciech Brydziński jako Ksiądz Piotr, Ludwik Solski jako Ksiądz, Aleksander 
Zelwerowicz jako Senator czy Maria Mirska jako Rollisonowa), Słonimski 
podzielał pogląd Irzykowskiego, że nie bardzo wiedzieli, co mieli grać. Ge
neralnie ocenił spektakl negatywnie. Pytał wymownie, czy wolno arcydzieła 
polskiej poezji „wydać na rzeź mętnej, chorobliwej »koncepcji«?"59.

56 Tamże, s. 5.
57 Tamże.
58 Wszystkie cytaty z Mickiewiczowskiego poematu pochodzą z wydania: Dziady, Elipsa, 

Warszawa 1991.
59 A. Słonimski, [Teatr Narodowy, Dziady..., dz.cyt., s. 5].
60 Tenże [Teatr Polski, Dziady Adama Mickiewicza, reż. i insc. Leon Schiller, komp. scenicz

na i dek. Andrzej Pronaszko, kier. muz. Roman Palester, „Wiadomości Literackie", 6.01.1935, 
nr 1, s. 7].

Recenzja z Dziadów Leona Schillera (Teatr Polski, 1935) pisana była 
w odmiennym duchu. W tym przypadku nie interesowała już Słonimskiego 
kwestia zarządzania teatrem. Koncentrował uwagę na komparatystycznym 
zestawieniu wyobrażeń o przesłaniu poematu ze sposobem jego odczytania 
przez Schillera. Dziady Schillera były w jego opinii zdecydowanie lepsze od 
realizacji Zelwerowicza, choćby dlatego, że pojawiło się w nich kilka „scen 
wspaniałych i porywających"60.
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Najpierw trzeba jednak zaznaczyć, że zgodził się Słonimski z innymi 
krytykami, podkreślającymi trzy zasadnicze błędy spektaklu. Po pierwsze, 
Schiller włożył w usta Konrada słowo „Carem!" (które na zakończenie Wiel
kiej Improwizacji wypowiada w oryginale Diabeł). Jednoznacznie został więc 
zasugerowany obrazoburczy temperament bohatera, co nie do końca zga
dzało się z intencją autora. Po drugie, Trzy Krzyże Golgoty (będące stałym 
elementem wystroju sceny) nie pasowały, zdaniem większości recenzentów, 
do niektórych sytuacji, na przykład jako tło mieszkania Księdza. Po trzecie, 
Salon Warszawski i więzienie zostały umieszczone na pustej scenie, czyli nig
dzie („Trudno jest dać nastrój więzienia, ucisku, zamknięcia, otwierając 
równocześnie więzienie na wszystkie wiatry, rozpinając nad nim bezkresny 
firmament"61 - pisał Boy). Sprawozdawcy jednogłośnie chwalili Bal u Senato
ra, po raz pierwszy pokazany z prześmiewczą dramaturgią i precyzją, gdzie 
każdy taneczny gest gości zestrajał się z kolejnymi akordami menueta Don 
Juana Mozarta. W tonie zachwytu utrzymane były także opinie dotyczące 
Snu Senatora, bowiem Andrzej Pronaszko, poprzez wprowadzenie luster, 
odbijających postać bohatera, intensyfikował jego obecność na scenie.

61T. Boy-Żeleński, „Dziady" Adama Mickiewicza [w:] Pisma, pod red. H. Markiewicza, i. XXV, 
Reflektorem w serce, Romanse cieniów, PIW, Warszawa 1968, s. 532.

Schillerowi, zdaniem recenzentów, udało się stworzyć misterium naro
dowe, silnie zespolone z jednej strony z mistyczną wizją Konrada, z drugiej 
- z pogańską obrzędowością i klimatem profetyzmu, a poza tym rozpięte na 
planie nieba, ziemi i piekła. Według relacji Słonimskiego, Schiller pokazał 
Dziady jako misterium, rodzące się z zaduszkowego obrzędu i stające się 
z biegiem akcji scenicznej tłem dla snucia refleksji o racji władzy zwierzch
niej (tej ziemskiej i tej boskiej) względem racji podwładnych. W dalszej czę
ści, poprzez malarską architektonikę, operowanie tłumem, światłem, cie
niem, wprowadzeniem skandowanych głosów, dążył do stworzenia monu- 
mentalno-martyrologicznego widowiska. Schillerowskie założenia nie zna
lazły jednak, zdaniem krytyka, plastycznej syntezy w dekoracji Andrzeja 
Pronaszki. Scenograf przesadził z nadmierną liczbą zgeometryzowanych 
rekwizytów, które kombinatorycznie ustawiał jednostajnie na tle tego same
go nieba. Reżyser z kolei pozwolił aktorom krzyczeć zbyt głośno, przez co 
ogłuszali oni widownię. Przestrzeń świecka zlewała się z przestrzenią 
świętą, wywołując wrażenie niejasnego przenikania się światów, podczas 
gdy w Dziadach wiadomo, kiedy - na przykład - Zjawa przebywa wśród 
ludzi, kiedy dotyka odległych sfer własnej duszy czy snuje się lunatycznie 
po manowcach jawy. Słonimski pyta Schillera retorycznie, jakim kluczem 
kierował się przy wyborze jednych scen i odrzuceniu innych (bo skróty zda
rzały się i w tym przedstawieniu) i niemal natychmiast odpowiada sobie 
sam, że spowodowała to dzika „pasja reżyserska", która kazała skreślać 
fragmenty mniej plastyczne na rzecz tych, które mogą przekształcić spektakl 
w widowisko o silnych walorach wizualnych. Pisał:
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„Przeciąga scenę w kaplicy, gdzie można operować tłumem, chórem i dy
mem, ale skreśla „improwizację", zostawia tylko strzępki tego najwyższego 
wzlotu natchnienia"62.

62 A. Słonimski [Teatr Polski, Dziady..., dz.cyt., s. 7].
63 Tamże, s. 7.

Po czym dodaje półprywatnie:

„Umiem na pamięć niemal całe Dziady. Próżno czekałem na znajome i naj
piękniejsze słowa. Zarówno w celi Konrada, jak i wreszcie w Improwizacji tekst co 
chwila zapadał się w pustkę"63.

Zastanawiając się nad oceną spektaklu, krytyk stawia dwie kwestie: 
Schillerowską wizyjność i skracanie tekstu. Wizyjność w tym wypadku nie 
oddaje ducha poezji. Kierując uwagę publiczności w stronę wyrazistości 
plastycznej spektaklu, rytmizacji grup aktorskich i gestyki, reżyser zaciera 
i zasłania myśl poety. Słowo w takim teatrze traci, według Słonimskiego, 
funkcję przekaźnika zdarzeń dramatycznych. Przejmuje je natomiast plasty
ka. Traci strona językowo-poetycka widowiska, a zyskuje wizualna, do cze
go krytyk nie umie się przekonać. Tekst przestaje mieć znaczenie. Dominują 
ruchome obrazy.

Redukowanie tekstu zwyczajnie go irytuje, gdyż za bardzo przypomina 
typowe dla dwudziestolecia cenzorskie zapędy stosowane wobec wszelkie
go typu „niewygodnych", zwłaszcza politycznie i obyczajowo, utworów. 
Przy całym szacunku dla Schillera, krytyk nie umie przystać na teatralne 
przekształcanie Dziadów. W pracy reżysera nad obrazowością spektaklu nie 
potrafi zauważyć prób odsłaniania pokładów intelektualnych poematu.

Dlaczego tak zajadle Słonimski broni literackiej zawartości Mickiewi
czowskiego utworu? Ponieważ uważa, że w najwyższym stopniu wyraża on 
romantyczną koncepcję dzieła poetyckiego, którego przeznaczeniem miało 
być przekazywanie doznań natchnionych, wieszczych, proroczych, wyni
kających z ingerencji sił wyższych, oraz przybliżanie sytuacji irracjonalnych, 
wskazujących na istnienie zjawisk nadprzyrodzonych. Przy okazji recenzji 
ze Zbójców Schillera proponuje Słonimski definicję romantycznej tragedii. 
Jako slowa-klucze padają tam: „bogactwo" i „różnorodność wzruszeń". 
Zasadą konstrukcyjną takiej tragedii jest, zdaniem krytyka, próba połączenia 
konwencjonalnych sytuacji (budowanych na zasadzie życiowego prawdo
podobieństwa) z jednoczesnym tworzeniem nastroju niesamowitości (który 
spowalnia akcję), oddającym ból duszy bohatera, co się wiąże z przenika
niem subiektywistycznej ekspresji do świata realnych zdarzeń i deformowa
niem ich, czyli odejściem od naturalizmu. Ponadto istotne jest jeszcze 
brzmienie słów poetyckich, gdyż - zdaniem recenzenta - poezja romantycz
na to nie „wapno, które spaja cegły", ale mowa wzniosła, granicząca z języ
kiem najwyższego natchnienia. Dramat romantyczny miał, według Słonim
skiego, zawierać pierwiastek sakralny, miał łączyć człowieka z kosmosem. 
Idzie więc o to, by język, jakim przekazywany jest komunikat o przeżyciach 
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bohaterów, nie tracił wartości znaczeniowej, by był „językiem żywych 
wzruszeń"64, czyli, aby odbijał ich prawdę i autentyczność. Zresztą tylko 
wielką poezję jest w stanie zaakceptować widownia, tylko wartościowe 
dzieła mogą dogłębnie poruszyć widza. W recenzji z Okrętu sprawiedliwych 
Jewreinowa krytyk pisał:

64 Tamże, s. 7.
45 A. Słonimski [Teatr Polski, Okręt sprawiedliwych..., dz.cyt., s. 5].
“ A. Mickiewicz, Wykład XVI [w:] O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycz

nych, pod red. E. Udalskiej, t. II, Od Hugo do Witkiewicza, Poetyki, Manifesty, Komentarze, Fundacja 
Astronomii Polskiej, Warszawa 1993, s. 502.

„Publiczność teatralna (...) ma swoje bardzo określone wymagania. Tłum te
atralny dzisiejszy łaknie idei. Parter interesuje się bardziej użyciem - galeria inte
resuje się życiem. Ale zarówno parter, jak i galeria poddaj ą się solidarnie wzru
szeniom prawdziwej sztuki. Istnieją więc widowiska teatralne, które smagają 
parter, a schlebiają galerii - lub też szydzą z amfiteatru, a nisko kłaniają się 
pierwszym rzędom krzeseł. Ale zawsze słowo prawdziwej poezji wypełnia sob ą 
widownię i scenę"65.

Zdaniem Słonimskiego, wartościowa lektura oddziałuje na każdego wi
dza bez względu na jego wykształcenie i poziom intelektualny. W takim 
uniwersalnym charakterze literatury widział krytyk możliwości sukcesu 
teatralnego. Widownia może ulegać w teatrze doznaniom katartycznym 
i zostać zahipnotyzowana urodą spektaklu, ale sprawcą tej urody, a zarazem 
bodźcem wywołującym arystotelesowską litość i trwogę jest piękno poetyc
kich słów. W faworyzowaniu poezji jako najdoskonalszego z gatunków lite
rackich Słonimski wydaje się bliski samemu Mickiewiczowi, a zwłaszcza jego 
Lekcji XVI z College de France, będącej manifestem koncepcji dramatu monu
mentalnego. Autor Dziadów wierzył w niezwykłość słowa, wynikającą z faktu 
odczuwania przez człowieka rzeczy niepojętych. I właśnie słowem, jako pod
stawowym narzędziem przekazu, próbuje się człowiek posłużyć, by je na
zwać. Dlatego słowo zawiera, jak się poeta wyraził, element „cudowności":

„W każdym dziele poetyckim tkwi w głębi owo życie organiczne i niewyja
śnione, ów pierwiastek tajemny, zwany w języku szkolnym cudownością, który 
wzmagając się wraz z rozmiarami utworu, w drobnych poezjach ukazuje si ę nam 
jako tchnienie z wyższej krainy, jako mgliste wspomnienie lub przeczucie świata 
nadprzyrodzonego, w epopei zaś i dramacie przybiera widomy kształt istoty bo
skiej"66.

Obecność boskiej, nadprzyrodzonej perspektywy buduje czar utworu, je
go swoisty urok. Boskość zawiera się w przestrzeni interpretacyjnej, ale 
przecież kształtują ją słowa. Mickiewicz twierdził, że nadprzyrodzony pier
wiastek można dostrzec we wszystkich wybitnych utworach literackich, 
począwszy od antyku, na Szekspirze kończąc. Symptomem genialności 
dzieła jest również to, że - jak piszę dalej Mickiewicz - „pobudza, a raczej, 
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jeśli wolno tak się wyrazić, zniewala do działania duchy opieszałe"67. Poezją 
w działaniu będzie dla wieszcza właśnie dramat, dlatego ten gatunek lite
racki, czy raczej poetycki, miał w okresie popowstaniowym wyznaczyć no
we tory literaturze polskiej, a mianowicie pomóc w walce politycznej. Dra
mat Mickiewiczowski jest więc dramatem walki, utworem mającym poru
szać najdelikatniejsze struny ducha narodowego. Winien, jak piszę Mickie
wicz, „łączyć wszystkie żywioły poezji prawdziwie narodowej, podobnie jak 
instytucja polityczna narodu powinna wyrażać wszystkie jego dążności 
polityczne"68.

67 Tamże, s. 501.
68 Tamże.
69 A. Słonimski [Teatr Polski, Dziady..., dz.cyt., s. 7].
70 Tamże, s. 7.

Słonimski broni jednak Dziadów nie tylko ze względu na przykład wybit
nej poezji oraz dlatego, że uważa je za najwspanialszy polski utwór literacki. 
Broni Dziadów ze względu na ich narodowe przesłanie. Będzie w nich do
strzegał dzieło, którego sens i znaczenie dla kultury polskiej należy odświe
żyć w czasach rozgrywek parlamentarnych i problemów związanych 
z upartyjnieniem państwa. Należy ciągle przypominać fakt, iż pisarze wal
czyli o Polskę na kartach swoich książek, marzyli o wolnym kraju, który 
często nie mógł być już ich udziałem. Ponieważ obecne czasy przynoszą 
rozczarowanie ideą wolnościową, literatura romantyczna ma nakłaniać do 
rachunku sumienia. Słonimski chciał z Dziadów uczynić niejako trybunę 
walki o kształt moralny II Rzeczypospolitej. We wstępie do recenzji ze 
spektaklu Leona Schillera napisał:

„Żaden chyba naród na świecie nie ma misterium narodowego, które byłoby 
zdolne przemawiać językiem tak żywych wzruszeń"69.

I zakończył akapit pytaniami:

„Ale gdzież są na świecie uczucia, które mogłyby największego chociażby po
etę rozpalić, wznieść do tych wyżyn natchnienia? Miłość narodu, wiara w naukę 
Chrystusa i czułość najwyższa na ludzkie cierpienia - czyż można się dziś złą
czyć z taką dynamiczną potęgą wyzwalającego słowa?"70.

Zatem, według Słonimskiego, Dziady to narodowe misterium, którego 
największą siłą jest geniusz językowo-poetycki oraz przesłanie filozoficzno- 
-teologiczne. To przesłanie skierowane zostało do narodu jako zbiorowości 
społecznej, połączonej wspólną historią, a raczej wspólnym bólem dozna
wanym z powodu tragiczności historii. Przesłanie Dziadów, śledząc dalej 
myśl krytyka, oparło się na najważniejszych wartościach chrześcijańskich, 
do których należy wiara w sens cierpienia jako sposobu na odkupienie win 
oraz odczytywanie historii w kategorii pokuty. Słonimski zdaje się nie przy
stawać na prometejską, adamicką czy pasyjną interpretację poematu. Zresztą 
trudno dziś stwierdzić, czy znał choćby, uchodzącą za kanoniczną w krę
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gach akademicko-naukowych w tamtym czasie, monografię J. Kallenbacha71 
lub A. Macki72 o Mickiewiczu, traktującą poemat jako utwór polityczny lub 
jako tekst o ładunku eschatologicznym. Najbliższa jego odczuciu wydaje się 
idea o misteryjnej proweniencji Dziadów oraz idea mesjanizmu kolektywne
go, „czyniąca - jak twierdzi Bogusław Dopart - naród polski podmiotem 
misji ekspiacyjnej bądź zbawczej i w ostatecznej konsekwencji sprawiająca, 
że dzieło Mickiewiczowskie staje się wehikułem tezy politycznej, odzianej 
w szaty religijnej tajemnicy"73.

71 J. Kallenbach, Adam Mickiewicz, 1.1, II, Ossolineum, Lwów-Warszawa-Kraków 1923.
72 A. Macko, Teologia w „Dziadach" Mickiewicza [b.w.], Lwów 1920.
73 B. Dopart, Polska - Chrystusem narodów? [w:] „Dziady" Adama Mickiewicza, poemat, adapta

cje, tradycje, pod red. B. Doparta, Universitas, Kraków 1999, s. 75.
74 Irena Sławińska wskazywała na ideę-Matkę „Dziadów" - ideę o wpływie świata ludzi 

umarłych na świat ludzi żywych, w tym świętych obcowania. Mówiła o symultaniczności 
światów i wynikającej z tego nadnaturalnej motywacji w postępowaniu bohaterów. [I. Sławiń
ska, „Dziady" - dramat chrześcijański? Spór o „Dziady redivivas [w:] „Dziady" Adama Mickiewicza, 
poemat, adaptacje..., dz.cyt.j.

Kiedy Słonimski piszę o nauce chrześcijańskiej, wydaje się, że wierzy 
w mesjanistyczny sens polskich rozbiorów oraz odkupienie Europy przez 
ofiarę zsyłek, o których wspomina w swym monologu Sobolewski. To nie do 
końca wiara w świat ponadzmysłowy, rządzący - jak chce Irena Sławińska74 
- całą strukturą poematu. Bliższe krytykowi było odczytywanie Dziadów 
przez pryzmat romantycznego patriotyzmu, żądającego od bohatera ciele
snego zespolenia z ideą nadrzędną. Z uznaniem cytował słowa Konrada, 
mówiące o jedności z ojczyzną, dodając, że nie brzmią one współcześnie jako 
wyraz „pięknoduchostwa" czy „zjełczałego idealizmu". Dla krytyka geniusz 
Mickiewicza polega na sposobie ukazywania świata - rzeczywistość docze
sna przywołuje, zaklina rzeczywistość absolutną, chcąc tej ziemskiej przy
bliżyć posmak boskiej natury. Podobnie język - określa i nazywa stany od
czuwane w danym momencie w kontekście doznań ponadzmysłowych. 
Mickiewiczowskie zabiegi literackie pozwalają na zaistnienie w Dziadach 
profetycznego klimatu, który - zdaniem krytyka - oddaje specyfikę wiary 
Polaków w lepszą przyszłość, kształtowaną przekonaniem o wymodleniu 
i odcierpieniu wolności. Właśnie dlatego poemat nie może pełnić w teatrze 
roli służebnej. Musi być pokazywany zgodnie z następstwem kolejnych 
scen, a nie według oryginalnych, odległych od tekstu pomysłów reżyser
skich, ustawiających te sceny w dowolnym porządku. Dziady nie są tylko 
dobrze skomponowanym tekstem dramatycznym, odbijającym przeżycia 
Polaków w niewoli i będącym swoistą parabolą ludowych wierzeń słowiań
skich. Zawierają także ładunek ewangeliczny. Stanowią skarbnicę najcen
niejszych dla narodu wskazówek i przesłań. Są dziełem w pewnym sensie 
kłopotliwym, ponieważ wymagającym - jak pisał wcześniej Irzykowski - 
najwyższej pieczy. Słonimski, ciekawy wyobraźni reżyserskiej Schillera, stoi 
jednak na straży tekstu Mickiewicza, ale nie w imię konserwatyzmu este
tycznego, lecz - czystości intelektualnej.



84 ANTONI SŁONIMSKI - TEATR W DEMOKRACJI

Trudno odpowiedzieć na pytanie, jak wyobraża sobie krytyk oglądanie 
Dziadów nieskróconych, bowiem poemat jest tak obszerny, że z pewnością 
jego sceniczna realizacja zajęłaby więcej niż jeden wieczór teatralny. Zresztą 
skrótów dokonywał sam Wyspiański, eliminując z poematu rozbudowane 
fragmenty epickie, marząc z drugiej strony o tym, by zobaczyć kiedyś Dzia
dy w całości, grane przez dwa wieczory. Niestety, nie podejmuje Słonimski 
w swych recenzjach tej kwestii. Raczej wiedział, że już lwowska inscenizacja 
Schillera75 wymusiła zmiany w objętości scenopisu głównie z tego powodu, 
iż publiczność chciała o godziwej porze wrócić do domu. Słonimski wycho
dzi z założenia, że tekst trafił w niepowołane ręce, zwłaszcza jeśli chodzi 
o spektakl Zelwerowicza. Jego zdaniem, to tak, jakby ktoś chciał poprzesu- 
wać wersety biblijne. Traktuje Dziady jak narodową Biblię, dlatego wszelkie 
nanoszone w nim zmiany odczytuje w kategoriach świętokradztwa.

75 Pierwsza inscenizacja Dziadów w reżyserii Leona Schillera odbyła się w Teatrze Wielkim 
we Lwowie 18.03.1932 roku, po niej nastąpiła inscenizacja wileńska w Teatrze na Pohulance, 
18.11.1933 roku. Dopiero po tych dwóch doświadczeniach teatralnych reżyser zdecydował się 
na wystawienie poematu w Warszawie.

76 A. Słonimski, Jeszcze „Sen srebrny Salomei", „Wiadomości Literackie", 10.10.1926, nr 41, s. 4.
77 Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje. Materiały z sympozjum, które odbyło się w War

szawie w dniach 10-11.12.1979 roku, red. M. Janion, M. Żmigrodzka, PIW, Warszawa 1981.

O ile krytyk nie ma wątpliwości co do obowiązku wprowadzania na sce
ny Mickiewiczowskich Dziadów, o tyle prawie na pewno nie uważa, że wy
stępuje taka konieczność w przypadku dramatów Juliusza Słowackiego, 
choć cenił tego artystę za wrażliwość historyczną. Problem ten pojawił się 
w recenzjach Słonimskiego już rok przed premierą Dziadów Zelwerowicza 
przy okazji artykułów polemicznych, adresowanych do Leona Pomirow- 
skiego, a dotyczących sporu wokół inscenizacji Snu srebrnego Salomei. 
W jednej z polemik krytyk napisał:

„Stosunek mój do Mickiewicza jest niemal jednoznaczny ze stosunkiem do 
literatury polskiej, a uwielbienie dla tego poety jest jednym z najmocniejszych 
uczuć"76.

Gorące uczucia do Mickiewicza wywoływały serię nie do końca spra
wiedliwych sądów krytyka na temat innych poetów romantycznych. Ko
ronnym tego przykładem jest właśnie dyskusja odnosząca się do Snu i to
czona na łamach „Wiadomości Literackich" przy okazji spektaklu Teofila 
Trzcińskiego. Słonimski hierarchizuje, a nawet patemalizuje twórczość pol
skich romantyków, stawiając Mickiewicza na pierwszym miejscu, przed 
Słowackim i Krasińskim. Takie zestawienie ma swoje dobre i złe strony. Zła 
strona, jak sugerują badacze77, to efekt braku polifoniczności w kulturze, 
ponieważ bez większej kolizji nie mogą egzystować obok siebie wybitne 
jednostki literackie, proponujące w swych utworach odmienny świat warto
ści. Dobrą stronę paternalizmu stanowi próba systematyzowania twórczości 
literackiej pod kątem bądź to jej wybitności, bądź zakresu oddziaływania, 
bądź też występowania zróżnicowanych wariantów tematycznych lub mo- 
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tywicznych, a zatem ustanawianie porządku. Krytyk więc systematyzuje 
romantyczne dzieła literackie, podkreślając poetycką wyższość jednych nad 
drugimi. Takie zachowanie może być o tyle niepokojące, że narzuca czytel
nikowi recenzji arbitralne sądy piszącego. Żeby czytelnik mógł się przeko
nać, iż nie podziela opinii krytyka, musi sam obejrzeć spektakl. Ale i wów
czas może pozostać ofiarą pierwszego zasugerowania treścią przeczytanej 
wcześniej recenzji. Ponieważ często nie jest fachowcem od spraw teatral
nych, przyjmie na wiarę pogląd recenzenta, w końcu profesjonalisty w dzie
dzinie sztuki.

Nie dość, że cala polemika na temat Słowackiego dotyczyła nie najszczę
śliwszej inscenizacji Snu, jednego z pierwszych wystawień tego dramatu na 
scenach polskich, to dodatkowo pojawiła się ona w czasie, kiedy wśród od
biorców teatru rosło zapotrzebowanie na sztuki pokazujące polską historię 
przez pryzmat sukcesów, a nie kresowe rzezie. To był zresztą koronny ar
gument Słonimskiego przeciwko wystawianiu utworu. Zbyt wiele „mówio
no o sile i przemocy i krwi rozlanej"78 - napisał po premierze. Krytyk zasy
gnalizował w recenzji potrzebę realnego przedmiotu, istotnego dla zbalan- 
sowania nadmiaru uniwersalnego mistycyzmu, którym zresztą - jak twier
dził - zbyt często tłumaczono błędy warsztatu poetyckiego autora Balladyny. 
Kolejnym argumentem przeciwko utworowi była jego duża kontrastowość 
stylistyczno-narracyjna, powodująca niejasność motywów działania bohate
rów oraz niezrozumiałość przedstawionej logiki zdarzeń. Nieuzasadnione 
wydawało się Słonimskiemu zderzenie straszliwej wizji huculskich mordów 
na szlachcie, w tym rodzinie Gruszczyńskiego, z sielankową sennością Salu- 
si czy groteskowym przekomarzaniom się Księżniczki. Te poetyki nie paso
wały, jego zdaniem, do siebie. Brak osobistego stanowiska Słowackiego 
w sprawie koliszczyzny czy konfederacji barskiej, na których tle rozgrywały 
się wypadki, nazywał wręcz lekkomyślnością.

” A. Słonimski [Teatr Narodowy, Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego, reż. Teofil 
Trzciński, dek. Wincenty Drabik, muz. Henryk Adamus, „Wiadomości Literackie", 16.09.1926, 
nr 39, s. 4].

79 A. Kowalczykowa [wstęp i oprać, do:] Juliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei, BN, Wrocław 
1982, wyd. 2, s. 16.

80 Tamże, s. 16.
81 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Sen srebrny Salomei..., dz.cyt., s. 4].

To, co dla Aliny Kowalczykowej będzie u Słowackiego zapisem „procesu 
umierania narodu"79 czy jego „makabrycznej agonii"80 ukazanej w formie 
potępieńczej wizji, Słonimski nazywa „demonizmem przesadzonym"81. 
Reperkusje mistycznego przełomu w twórczości poety, charakteryzujące się 
genezyjskim rozumieniem ducha dziejów, a w związku z tym sakralizacją 
historii i spirytualizacją działań człowieka w świecie przez Słowackiego 
przedstawionym, są dla krytyka argumentem zbyt nachalnie powtarzanym 
przez jego obrońców. Ma on w gruncie rzeczy odwrócić uwagę lub dowar
tościować brak „konstrukcji" dramatycznej tekstów Słowackiego oraz brak 
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„wzruszenia", które powinno wynikać z pięknych skądinąd, zdaniem Sło
nimskiego, jego strof poetyckich.

Pewnie nie zgodziłby się krytyk z tezą Jana Kotta z 1960 roku, że Sen, 
podobnie jak inne dramaty Słowackiego, jest „sporem z sielskim mickiewi
czowskim Soplicowem"82. Utwór pokazuje w związku z tym dzieje Rzeczy
pospolitej przez pryzmat krwawych orgii, złowróżbnych snów czy profe
tycznych przepowiedni ukraińskiego limika Wemyhory. Dla Słonimskiego 
cały ten wizyjny pejzaż jest „przesiąknięty histerią patriotyczną"83 i dlatego 
nie może konkurować z Mickiewiczowską poezją, która miała spełnić kon
kretne zadanie, czyli wzywać do zbrojnego czynu. Słonimski w interpretacji 
mistyki Słowackiego wydaje się bliski opinii profesora Antoniego Małeckie
go84, uchodzącej wśród ówczesnych badaczy literatury za jedną z najbardziej 
rozpowszechnionych w dwudziestoleciu. Małecki w Księdzu Marku oraz Śnie 
zauważał rodzaj mglistych i mętnych stanów ducha Słowackiego, graniczą
cych raczej z chorobą nerwową niźli będących wyrazem boskiego natchnienia.

82 J. Kott, Konfrontacje: Tragi-farsa Słowackiego, „Dialog" 1960, nr 2, s. 116.
83 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Sen srebrny Salomei..., dz.cyt., s. 4].
84 Książka Antoniego Małeckiego, Juliusz Słowacki. Jego życie i dzieła w stosunku do współcze

snej epoki, (Gubrymowicz i Schmidt, Lwów 1867) uchodziła za jedno z najwnikliwszych studiów 
twórczości Słowackiego w okresie Młodej Polski. Małeckiego przeciwstawia się Juliuszowi 
Kleinerowi jako badacza zbyt uprzedzonego do mistycznej twórczości Słowackiego. Kleiner 
uchodzi w tym zestawieniu za naukowca proponującego stanowisko rozumiejąco-wybaczające 
wobec autora Kordiana.

85 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Horsztyński Juliusza Słowackiego, reż. Aleksander Zelwe
rowicz, dek. Stanisław Jarocki, „Wiadomości Literackie", 25.04.1937, nr 18, s. 5].

86 M. Janion i M. Żmigrodzka, Koliszczyzna. Rzeź hajdamacka i rewolucja mistyczna Słowackiego 
[w:] M. Janion i M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, PIW, Warszawa 1978.

87 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Sen srebrny Salomei..., dz.cyt., s. 4].

Krytyk zarzuca Słowackiemu „oschłość twórczą", która nie pozwalała 
mu na wskrzeszanie duchowego ognia zarówno w sercach bohaterów dra
matów, jak i odbiorcach. W przypadku choćby Horsztyńskiego mówi o „ro
mantycznej sztuczności"85 i naiwności budowy dramatu. W Śnie - o błysko
tliwych frazach, które jednak nie dostarczają wzruszeń. Poprzez kontrast 
z Mickiewiczem (a konkretnie z Panem Tadeuszem) wspomina o mdłej, ba
nalnej kolorystyce obrazowania oraz poprawnie skonstruowanym, ale nud
nym wierszu. Frenetyczną stylistykę Słowackiego, o której wspomina Maria 
Janion86, a która budowała atmosferę niesamowitości i szaleństwa drama
tycznego, komentuje w ten sposób: „Perły, gołębie, pioruny, tęcze i błyska
wice w tak obfitym nagromadzeniu przestają działać na oko i ucho"87.

Zarzuty niskich walorów kolorystycznych utworów Słowackiego, jak 
i zapożyczenia z Szekspira wydają się adwersarzowi Słonimskiego, Leonowi 
Pomirowskiemu, nieprzekonujące, bowiem czerpanie inspiracji z twórczości 
dramatycznej autora Hamleta należało do typowych praktyk romantyków ze 
względu na zawartą w niej wizję historii. Z drugiej strony mierzenie kolory
styki Słowackiego według kryteriów stosowanych względem twórczości 
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Mickiewicza jest niedopuszczalne, gdyż mamy tu do czynienia z odmienną 
poetyką i sposobem obrazowania. Słonimski, powołując się na studia Klei
nera88, mówi o rozgraniczeniu między inspiracją Szekspirem, na którą przy- 
staje, a zwykłym zapożyczaniem charakterów, widocznym np. w Balladynie 
(Sen nocy letniej) czy Horsztyńskim (Hamlet), świadczącym o niedojrzałości 
pisarskiej.

88 J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości (t. Ossolineum, Lwów 1923 lub wydanie 
Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1920-1929.

89 Premiera Księcia Niezłomnego Juliusza Słowackiego wg Calderona odbyła się 3.07.1927 ro
ku w Teatrze Narodowym. Spektakl reżyserował Juliusz Osterwa, dekoracje przygotował 
Wincenty Drabik.

90 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Mazepa Juliusza Słowackiego, reż. Kazimierz Kamiński, 
dek. Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 19.10.1924, nr 40-42, s. 6].

91 Spektakl nosił nazwę Spisek koronacyjny (akt III Kordiana), 10 obrazów z prologiem 
w opracowaniu Juliusza Osterwy, z dekoracjami Wincentego Drabika i muzyką Adama Doł- 
życkiego. Premiera w Teatrze Narodowym odbyła się w 1930 roku.

92 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Spisek koronacyjny wg Kordiana..., dz.cyt., s. 4].
93 Tamże, s. 4.

Złotym okresem dla Słowackiego na scenach były lata dwudzieste. Po 
przełomie 1930 roku premiery jego dramatów należały do rzadkości. Żadne 
z przedstawień nie przeszło do historii polskiego teatru jako wybitne, nato
miast role Juliusza Osterwy w utworach autora Króla Ducha oraz dekoracje 
Wincentego Drabika znalazły uznanie. I Słonimski dość sporo miejsca 
w swych recenzjach poświęca Osterwie, jednak nie widzi w nim wymarzo
nego typu do postaci Słowackiego. Jako Książę Niezłomny89 recytował 
wiersz w sposób zrutynizowany i nudny, co wydaje się o tyle wiarygodne, 
że aktor grał tę postać przez kilkanaście lat, wcześniej na scenie Teatru Pol
skiego. Jako Mazepa był natomiast zupełnie niezestrojony z postacią. 
W skórze bawidamka i eleganta próbował grać natchnionego proroka. Kry
tyk złośliwie radził mu, by „wyszedł żywy z Teatru Narodowego i wrócił do 
lekkiej komedii i farsy"90. Fantazy był kompletnie martwy (choć prasa wi
działa w nim bohatera dojrzałego, który porzucił romantyczną maskę eg
zaltacji). Lepiej krytyk ocenił Osterwę w roli Kordiana91. Można nawet po
wiedzieć, że uznał tę kreację za wybitną, ponieważ jako „wątły, nerwowy, 
zagubiony młodzieniec pełen namiętności"92, był Osterwa bardziej ludzki 
niż Kordian książkowy, czyli Kordian „w bohaterskiej todze"93. Dekoracje 
Drabika do utworów Słowackiego nie przekonywały recenzenta, głównie ze 
względu na ich nadmierną historyzację. W przypadku Księcia wzbudzały 
odrazę kiczowatą dosłownością (drzewka w doniczkach „wypożyczone 
w mleczami Dakowskiego z Bagateli" miały być transpozycją mauretań
skiego stylu, ryngraf Matki Boskiej Częstochowskiej wykuto z prawdziwej 
stali). Mazepa, jego zdaniem, został odarty z romantycznego polotu i wci
śnięty w realistyczne ramy.

Można jeszcze postawić pytanie, na jakiej podstawie krytyk formułował 
swoje sądy o Słowackim, czyli jakie przedstawienia oglądał, w jaki sposób 
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były one grane i interpretowane. Jeśli wziąć pod uwagę przytoczone powy
żej fragmenty, wydaje się, że - pominąwszy grę aktorską, daleką od ideału, 
autentyczności przeżyć i wzruszeń teatralnych - wiele do życzenia pozo
stawia sposób wystawiania autora Fantazego. Przede wszystkim spora liczba 
omawianych przez recenzenta spektakli została przygotowana nie z pobu
dek czysto artystycznych, ale okolicznościowych - na rocznice, jubileusze, 
akademie. Często były to spektakle najzwyczajniej propagandowe lub po 
prostu niedobre. Powstawały bez dbałości o istotę przesłania moralno- 
-filozoficznego, obarczone błędami w obsadzie. Na krytyczną ocenę niektó
rych polskich dramatów romantycznych, wystawianych na deskach Teatru 
Narodowego i Teatru Polskiego, wpływała u Słonimskiego jakość ich wyko
nania, a że jakość pozostawiała wiele do życzenia, ocena stawała się raczej 
gwałtowną reakcją na inscenizacyjne braki i niedociągnięcia aktorskie niż 
próbą dywagacji na temat roli tychże dramatów w polskim repertuarze te
atralnym.

Podobna sytuacja zachodziła przy okazji wystawień utworów Stanisława 
Wyspiańskiego - pokazywanych zwykle w celach edukacyjnych. Dlatego 
nie dziwi fakt, że po premierze Warszawianki (wystawionej w 100 rocznicę 
powstania listopadowego), Słonimski napisał bez zażenowania, że po prostu 
wyszedł z teatru:

„Po pierwszej części miałem dosyć. Kogo nie wypędza z teatru deklamacja 
pań Mirskiej i Zahorskiej, kto dotrwał do drugiej części wieczoru, niech się przy
wlecze do mnie i niech mi opowie, jak było, bo ja opowiedzieć nie m ogę"94.

94 A. Słonimski [Teatr Nowy, Warszawianka Stanisława Wyspiańskiego, reż. Emil Chaberski, 
dek. Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 14.12.1930, nr 50, s. 4].

95 Tenże [Teatr Wielki, Legion Stanisława Wyspiańskiego, reż. Emil Chaberski, dek. i kost. 
Wincenty Drabik, il. muz. Lucjan Marczewski, „Wiadomości Literackie", 27.04.1930, nr 17, s. 3].

Uwagi o scenografii Legionu autorstwa Wincentego Drabika wydają się rów
nież rozgrzeszać poirytowany ton recenzji:

„Były więc tam Katakumby, do złudzenia przypominające Koloseum, i Kolo
seum podobne do Katakumb. Pod kopułą kościoła św. Piotra dyndał się Mendog 
wycięty z dykty, tłumy udawały fale morskie, wiatr huczał za scen ą, a na scenie 
syczał sufler, bo mimo paromiesięcznych prób aktorzy nie byli pewni tekstu" 95.

Z powyższych opisów wyłania się obraz polskiego teatru jako instytucji 
pokazującej niechlujne spektakle, leniwej i, co gorsza, pozostającej na usłu
gach polityki. Trudno rzeczywiście uwierzyć, że dramaty Wyspiańskiego, 
mimo ogólnych haseł powrotu do rodzimej tradycji literackiej, prezentowały 
tak upokarzająco niski poziom wykonania. Należy postawić więc pytanie, 
jak traktowano w takim razie inne utwory krakowskiego artysty: Wyzwole
nie, Wesele, Noc listopadową?

Noc listopadowa (również okazjonalna premiera - 25-lecie Teatru Polskie
go), zarówno spektakl Aleksandra Węgierki, jak i dramat, oczarują krytyka 
dwoistością przedstawionego świata: mitologicznego i powstańczego. Za
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chwyt ten nie dziwi u entuzjasty utworów Mickiewicza; poety, który jako 
pierwszy w polskiej literaturze przełamał porządek naturalny zdarzeń, 
wprowadzając „czucie i wiarę" jako kategorie odsłaniające pozaracjonalne 
przyswajanie rzeczywistości. Słonimski wydaje się wrażliwym odbiorcą 
utworów zbudowanych na konwencji przeplatania porządków fabularnych 
i światów przedstawionych, pod warunkiem oczywiście, że owo przeplata
nie jest wyraźnie wyodrębnione. Intryguje go taki typ dramatu. Jeśli chodzi 
o sam spektakl, to według recenzenta duży margines swobody pozostawio
no tu scenografowi, który środkami plastycznymi wyczarował na scenie 
aurę niesamowitości. Pomysłem szczególnie interesującym wydał się kryty
kowi niezwykły klimat listopadowej nocy, wywołany aurą młodopolskiej 
Chimery, tworzonej za pomocą przyciemnionego światła, powodującego 
zlewanie się konturów postaci i przedmiotów, a jednocześnie wyłonienie 
niejednolitej barwy, co w całości dawało efekt rozmywających się, majaczą
cych w tle modemistyczno-symbolicznych obrazów. Zarzuca jednak brak 
kontrastowania kolorystyki pomiędzy ciepłymi tonacjami pomieszczeń, 
w których rozgrywa się akcja dramatyczna: Belweder, Dom Lelewela, Pałac 
Łazienkowski, a zimnym klimatem jesiennej ulicy, gdzie przebywają bohate
rowie: pod pomnikiem Sobieskiego, w Alejach Ujazdowskich. Również 
w ukazywaniu onirycznej koegzystencji istot literackich, historycznych 
i mitologicznych brakowało krytykowi efektu kontrastu. Herosi zbyt przy
pominali ludzi i na odwrót:

„W scenie u Lelewela, gdzie do mieszczańskiej izdebki wchodzić powinien 
Hermes, gdzie bóg grecki jest gościem tak samo realnym, jak Ksawery Bronikow
ski. (...) widmo teatralne, zamiast żywej postaci boga, to zupełne niezrozumienie 
pomysłu i osłabienie najistotniejszej treści malarskiej dramatu"96.

96 Tenże [Teatr Polski, Noc listopadowa Stanisława Wyspiańskiego, reż. i insc. Aleksander 
Węgierko, dek. Stanisław Śliwiński, kost. Zofia Węgierkowa, il. muz. Lucjan Marczewski, 
„Wiadomości Literackie", 17.04.1938, nr 17, s. 19].

97 Tamże, s. 19.
98 Tamże.

Nie przypada mu do gustu gra aktorska Niny Andrycz jako Joanny 
(„stworzyła postać z innego świata i klimatu"97). Również postaci Nike wy
dają się krytykowi „słabe i w dodatku oskubane ze skrzydeł"98. Noc listopa
dowa jako wyraz wizji Wyspiańskiego-plastyka, czyli tekst, w którym obrazy 
malarskie brały górę nad zawartością literacką bez szczególnego uszczerbku 
dla tej drugiej warstwy, była dla Słonimskiego do zaakceptowania. To wy
jątek w jego recenzjach, co należy podkreślić szczególnie, ale i dokładnie 
wyjaśnić. Słonimski zgadza się na plastyczną dominantę w teatrze tylko pod 
warunkiem, że nie koliduje ona z przekazem literackim. Co więcej, gdy ten 
przekaz uwypukla, gdy go dookreśla, pomagając w opowiedzeniu historii. 
Istotą malarstwa w teatrze jest więc raczej współpraca z tekstem, szukanie 
dla niego plastycznych ekwiwalentów. Nie chodzi tu o wychodzenie 
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„przed" szereg czy narzucanie serii obrazów, działających przede wszyst
kim na wyobraźnię, potem na intelekt. „Wyraz plastyczny dramatu jest tu 
równie ważny jak słowo, a nawet - miejmy to odwagę powiedzieć - bardziej 
artystyczny"99 - pisał Słonimski.

99 Tamże.
100 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, reż. Ludwik Solski, 

dek. i kost. Karol Frycz, „Wiadomości Literackie", 11.12.1932, nr 52, s. 4].
101 Tenże [Teatr Polski, Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego..., dz.cyt., s. 5].

Recenzja nie zawiera uwag na temat wiersza i jego funkcji dramatycznej, 
co na przykład pojawia się w sprawozdaniu z Wesela w reżyserii Ludwika 
Solskiego, spektaklu uchodzącego za jedno z najważniejszych wydarzeń 
teatralnych stolicy 1932 roku. Słonimskiego w tej inscenizacji zachwyca 
przede wszystkim połączenie wizji plastycznej z rytmiką słowa, swoiste 
zestawienie barw, światła i cienia z grą myśli oraz uczuć bohaterów. Takie 
zestawienie to dla niego istota sztuki teatralnej, gdyż jako jedyne może 
wytworzyć dzieło o najwyższej żywotności artystycznej. Jednocześnie to 
dzieło bardzo polskie, to znaczy takie, którego fragmenty głęboko zapadają 
w pamięć zbiorową (o czym świadczy posługiwanie się niektórymi sformu
łowaniami w mowie potocznej). Wszystko to wskazuje na popularność 
utworu. Wesele to również interesująco pomyślana religijno-kulturowa iko
na, bowiem dylematy niepodległościowe, wynikające z konkretnych pro
blemów politycznych, „stają" do zabawy w takt muzyki weselnej z bóstwa
mi słowiańskimi oraz katolickimi i żydowskimi postaciami. „Mistycyzm 
i legenda są usprawiedliwione czadem niewoli"100 - piszę krytyk. W przeci
wieństwie do Wyzwolenia, będącego polemiką z przesłaniem polskiej poezji 
romantycznej oraz z rozumieniem roli literatury w kształtowaniu procesów 
myślowych społeczeństwa, Wesele jest pięknie napisanym dramatem uni
wersalnym, przeznaczonym do odczytania w różnych kontekstach histo
rycznych. W roku 1932 przywołuje ono, zdaniem Słonimskiego, problemy 
bieżące. Kiedy bohaterowie marzą o powstaniu, współczesny widz myśli 
o lękach wynikających z zagrożeń nową wojną światową; kiedy mówią 
o odzyskaniu utraconej ojczyzny - odbiorcom staje przed oczyma paneuro
pejska wizja federacyjna; postać Racheli ewokuje wspomnienia o prowoka
cjach antysemickich na ulicach Warszawy; Czepiec przypomina Wincentego 
Witosa. Wyzwolenie w porównaniu z Weselem jest, w opinii krytyka, drama
tem lokalnym. Pisze:

„Aby zrozumieć Wyzwolenie trzeba być Polakiem, mieć koło czterdziestki 
i mieszkać przed wojną w Krakowie"101.

Recenzja z Wyzwolenia to manifest obrony twórczości Mickiewicza przed 
atakiem Wyspiańskiego lub, innymi słowy, zabranie przez Słonimskiego 
głosu w dyskusji o inspirującej roli literatury. Inspirującej czy wyzwalającej 
do czynu, albo - jak chce autor Klątwy - do myśli, kształtującej samoświa
domość narodów. Przypomnijmy w skrócie treść sztuki. Konrad Wyspiań
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skiego pragnie wyswobodzić się z obsesji Konrada z Dziadów, chce odrzucić 
przypisaną mu rolę romantycznego człowieka czynu i tym samym wyzna
czyć nowe tory literaturze jako odkrywającej inną prawdę, że poetycki czar 
jest w rzeczywistości trującym jadem, doprowadzającym narody do nie
szczęść i zagłady. Słonimski staje w obronie nadrzędnej myśli Dziadów. Pisze:

„Poezja była właśnie bodźcem i siłą zapładniającą. »Chrystusowość« Polski 
jako idea mogła być uciążliwa i niewygodna już po powstaniu państwa polskie
go. Ale czy była zawadą i tyranem w walce o niepodległość?"102.

102 Tamże, s. 5.
103 Tamże.
,M M. Bukowska-Schielman, Wyspiański. Warianty odbioru [w:] Studia o dramacie i teatrze Wyspiań

skiego, pod red. J. Błońskiego i J. Popiela, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1991, s. 30.
105 W. Szturc, Mowa jako rytm w teatrze Stanistawa Wyspiańskiego [w:] Stanisław Wyspiański - 

studium artysty. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, 7-9.06.1995, pod 
red. E. Miodońskiej-Brooks, Universitas, Kraków 1996.

Podkreśla również, że o ile państwowość polska została wywalczona 
czynem zbrojnym oraz dzięki szczęśliwym zbiegom politycznych okoliczno
ści, o tyle świadomość konieczności dążenia do odzyskania niezależności 
była nieustannie kształtowana przez pisarzy (tej rangi, co Mickiewicz), pu
blicystów, intelektualistów i polskich patriotów. „Walka z poezją jako harpią 
wysysającą z narodu krew i zdolność czynu"103 wydaje się krytykowi kon
cepcją chybioną, podobnie jak niedorzeczne jest, według niego, konfronta
cyjne stawianie tej kwestii przez Wyspiańskiego.

Krytyk docenia prorocze walory Wyzwolenia, czyli, jak piszę w artykule 
o Wyspiańskim Miłosława Bukowska-Schielman, zwrócenie uwagi nie tyle 
na wspomnianą wcześniej boskość słów w poezji, co na „pracę ducha, która 
poprzedzić musi wszelkie działanie i towarzyszyć wszelkim zamierze
niom"104. Takie rozumienie czynu, jako aktu woli uruchamiającego pracę 
sumienia, samoświadomości, a w dalszej perspektywie świadomości spo
łecznej, Słonimski nazywa „surowością" i „oschłością". Krytyczne stanowi
sko Wyspiańskiego względem polskiego romantyzmu uważa za nieporo
zumienie lub za błędne postrzeganie duchowej siły oddziaływania literatury 
tego okresu. Podczas gdy dla Wyspiańskiego jest to „harpia", dla Słonim
skiego to „chorągiew" bitewna. Pracy odrodzeniowej, której zwieńczeniem 
było odzyskanie przez Polskę niepodległości, nie jest w stanie, zdaniem 
krytyka, wykonać najpiękniejsze dzieło malarskie. Do tego potrzeba siły 
argumentów lub transcendencji poetyckich strof. Zdaniem krytyka, Wy
spiański niewątpliwie zalicza się do tych pisarzy, którzy stworzyli w pol
skiej literaturze i teatrze klimat marzeń o niezależności politycznej kraju. 
Jego niepowtarzalny talent widzi jednak w obrazowaniu malarskim, a nie - 
poetyckim. To rozgraniczenie wynika przede wszystkim z faktu, że Słonim
ski podważał kunsztowność języka literackiego autora Legendy. I choć 
w jednym z ciekawszych artykułów, dotyczącym rytmizacji poezji Wyspiań
skiego, autorstwa Włodzimierza Szturca105, napotkamy poszukiwanie źródeł 
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tej rytmizacji właśnie w romantycznej muzyczności sylab i zgłosek, dla Sło
nimskiego to utwory (z wyjątkiem Wesela) przesiąknięte leksyką „wzniosłą 
i górnolotną"106. Konrad z III cz. Dziadów czyni w Wyzwoleniu gest negacji 
względem polskiej literatury romantycznej, ale jednocześnie - jak sugeruje 
Słonimski - czyni ten gest, wypowiadając słowa wierszem „twardym" 
i „surowym", niedorównującym w żadnym stopniu finezji Mickiewiczow
skiej wersyfikacji. Wyzwolenie, jego zdaniem, jest napisane patetycznie, czego 
dowodzą liczne sformułowania o - jak to zabawnie ujmuje - randze „gene
rała" i braku zdań „szeregowców". Ranga „generała" to nadmierne używa
nie określeń wyrażających skrajne stany emocjonalne lub wskazujących na 
rzeczy święte albo ostateczne (zemsta, nienawiść, śmierć, Bóg itd.).

106 A. Słonimski [Teatr Polski, Wyzwolenie..., dz.cyt., s. 5].
107A. Słonimski [Teatr im. Bogusławskiego, Róża Stefana Żeromskiego, ukł. tekstu Wiłam 

Horzyca, reż. i insc. Leon Schiller, rozbudowane sceny pomysłu Andrzeja i Zbigniewa Prona
szków, muz. Ludomir Michał Rogowski, „Wiadomości Literackie" 14.03.1926, nr 11, s. 3].

108 Tamże, s. 3.

W swej krytyce Słonimski niejednokrotnie podkreśla, że literatura miała 
ogromny wpływ na odrodzenie się państwowości polskiej, w tym również 
literatura najnowsza - przede wszystkim utwory Stefana Żeromskiego. Że
romski, autor mitu szklanych domów, to kolejny ważny polski artysta 
w krainie literackich fascynacji Antoniego Słonimskiego. Może i najważniej
szy, oczywiście po Mickiewiczu, bowiem - jeśli wierzyć recenzji z Róży - 
zachował wyjątkową dbałość o wartość przekazu języka polskiego, ten ge
niusz słowa, który „rozdziera zasłony obojętności i poraża nasz wzrok 
okropnością"107 oraz „odważną aż do bólu miłość narodu"108. Właśnie owa 
miłość narodu, jak i wiara w człowieka, wynikająca z pozytywistycznych 
haseł przemian świadomości, wiodących do utrzymania polskości jako two
ru kulturowo-cywilizacyjnego, przez Słonimskiego rozumianych ciągle 
w kategoriach fundamentu przyszłej wolności, stanowią główny wyznacz
nik ideowy utworów tego pisarza. Według Słonimskiego, Żeromski zalicza 
się do pisarzy społecznego zaangażowania i cywiłizacjonistów tej miary, co 
Herbert George Wells. Jego kunszt pisarski polega na odsłanianiu okropno
ści zła, docieraniu do źródeł rozpaczy człowieka, ale przede wszystkim na 
literackim interwencjonizmie w sprawy państwa i polityki, a dokładniej 
w kwestię bezprawia, szaleństwa i bezmyślności, wynikających z nieudacz
nic uprawianych gier parlamentarnych i nieudolnie kształtowanych zasad 
demokracji. Autor Syzyfowych prac stawia pytania o granice wolności, moż
liwości naprawy świata, a co za tym idzie - ideologicznego zaangażowania, 
bez którego marzenia o zmianie rzeczywistości pozostają mrzonką. Dla 
krytyka, Żeromski jest również pisarzem obłaskawiającym ludzki emocjo- 
nalizm i biologizm jako ślepe i bezkierunkowe instynkty, wiodące do osią
gania stanów szczęśliwości doraźnej, a nie trwałego zadowolenia, służących 
dobru człowieka, czyli zgodnych z ludzkim powołaniem. „Nie omylił się,
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widząc na drodze ujarzmiania sił natury sprawiedliwy i rozumny obraz 
bytowania ludzkiego na naszej planecie" - piszę.

Oczywiście, recenzowane utwory: Róża, Uciekła mi przepióreczka, Turoń 
czy Sułkowski to teksty powstałe na kanwie wydarzeń historycznych, ściśle 
związanych z polskimi dziejami i traktujące o problemach walki o wolność. 
Przepióreczka, co do której można mieć w tym kontekście wątpliwości, jest 
o tyle związana z dylematami bohaterów romantycznych, że - jak twierdzi 
krytyk - wprowadza wątek miłosnego rozdarcia między szczęściem osobi
stym a powinnościami zawodowymi. Docent Przełęcki poświęca swoją mi
łość na rzecz edukacji, a dokładnie letnich kursów, które zainicjował w Po- 
rębianach i których, z przyczyn uczuciowych, nie może kontynuować. Wy
rzeka się Doroty Smugoniowej w imię dobra jej rodziny, narażając na 
szwank własną reputację uznanego badacza, społecznika i cenionego orga
nizatora. Jak podpowiada krytyk, „czyny jego są nadludzkie", ale też i on 
sam jest indywidualnością w stylu bohaterów Żeromskiego - o tempera
mencie reformatorskim, wykonawcą szlachetnej misji. Dobro społeczne 
przedkłada nad własne, w wyniku czego „uszczęśliwia" wiejskie środowi
sko, a nie siebie samego.

Treść Turonia (sztuki, jak i spektaklu Perzanowskiej) zamyka się, według 
Słonimskiego, w pierwszym akcie rozmowy Huberta Olbromskiego z Jaku
bem Szelą. Ta scena to dramatyczna wykładnia istoty konfliktu polskiego 
społeczeństwa XIX wieku, historycznego starcia demokratów szlacheckich 
i pańszczyźnianego chłopstwa. Upodlona, pozbawiona własnego miejsca na 
mapie, tkwiąca w ekstremalnych warunkach gospodarczo-politycznych 
zbiorowość dokonuje zamachu na samą siebie w postaci słynnej rzezi gali
cyjskiej z 1846 roku. Słonimski w osobie Szeli widzi nie tyle jednostkowego 
bohatera historycznego, ile literacką syntezę chłopskiej tępoty oraz personi
fikację tragiczności czasu, bowiem właśnie czas dokonał tu nieodwracalnych 
spustoszeń moralnych, powodując, że różne warstwy społeczne Polski roz
biorowej nie mogą się porozumieć. Pisze:

„Olbromski stara się Szelę uchwycić w ramiona i wstrząsnąć Szelą, ale czyż 
można uchwycić cień? Ponury cień odwiecznych krzywd i zbrodni? W tym obu
stronnie śmiertelnym pojedynku dwóch sumień ludzkich zamknięta jest cala mę
ka wielkiej sztuki Żeromskiego"109.

109 A. Słonimski [Teatr Ateneum, Turoń Stefana Żeromskiego, reż. Stanisława Perzanowska, 
dek. Władysław Daszewski, „Wiadomości Literackie", 1.12.1935, nr 48, s. 6].

”° Tamże, s. 6.

Słonimski chwali grę aktorską Jaracza w roli Jakuba Szeli, jedną z legen
darnych kreacji scenicznych w przedwojennym teatrze. Zachwyca go Jaracz 
prawdą przeżyć, dogłębnym odczuciem roli oraz zrozumieniem przesłania 
dramatu. Żeby tak zagrać w Turoniu, trzeba - jak podkreśla krytyk - być 
„człowiekiem o wielkiej kulturze osobistej i wrażliwości serca"110.
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Sułkowski to utwór pełen naiwności, egzaltacji i banalności - twierdzi 
Słonimski. To rodzaj bajki o pięknej księżniczce, o którą stara się szlachetny 
rycerz. Jednak w opowieści o polskim kapitanie, żołnierzu wojsk napoleoń
skich, który zrywa z własną rodziną, by pójść na służbę rewolucji (rzecz 
rozpoczyna się w 1796 roku, gdy wojska napoleońskie podbijają Włochy), 
zawiera się, zdaniem Słonimskiego, pierwiastek tęsknoty za wolnością 
i z tego punktu widzenia dramat jest wart przedstawienia w teatrze. Kryty
kowi podoba się zarówno konstrukcja samej postaci głównego bohatera, jak 
i aktorska kreacja Stefana Jaracza. Zadaniem najwyższej odwagi artystycznej 
jest, jak sugeruje, pomysł pokazania na scenie nie tyle postaci historycznej 
czy namiętnego patrioty, ale „wyśnionego przez Żeromskiego projektu na 
Polaka. Projektu wykonanego w pięknych kolorach i skali nadnaturalnej"111. 
Według Słonimskiego, Sułkowski jest postacią ze świata marzeń i fantazji, 
człowiekiem nieistniejącym realnie, raczej pozostającym w sferze pożądań 
i pragnień; wyidealizowaną, szlachetną jednostką, której postawa stawała 
się dla czytelników wzorem drogi do wolności i gwarantem nadziei. Sul
kowski podoba się krytykowi również dlatego, że - podobnie jak bohatero
wie Ibsena, Shawa czy Wyspiańskiego - przekazuje ideały myślenia, cnotę 
poświęcenia i ofiary. Zapowiada też przyszłe problemy i rozbieżności ide
ologiczne. Krytyk piszę:

1.1 Tenże [Teatr Polski, Sulkowski Stefana Żeromskiego, oprać, sceniczne Juliusz Osterwa, 
dek. Stanisław Śliwiński, kost. Zofia Węgierkowa, il. muz. Eugeniusz Dziewulski, „Wiadomości 
Literackie", 13.12.1936, nr 52, s. 5].

1.2 Tamże, s. 5.

„Przez szumne słowa tej romantycznej bajki przewija si ę głęboki nurt troski 
społecznej i przeczucie najprawdziwszych konfliktów, które wypłyń ąć miały 
w wyzwolonej ojczyźnie"112.

Słonimski identyfikuje się w dużym stopniu z poglądami i wizjami lite
rackimi Żeromskiego. To jego ulubiony pisarz, mistrz, wizjoner społeczny, 
chory na polskość wrażliwiec; człowiek, którego największą troską była 
walka o przemianę świata i stawianie pytań o możliwości tej przemiany, 
możliwości kształtowania zbiorowej harmonii. Pisarz bliski mu też dlatego, 
że wyrastający z korzeni pozytywistycznych, można by rzec, uczeń Bolesła
wa Prusa, literat o u tylitarystycznym rodowodzie ideowym, społecznik, nie 
tyle utopista, ile intelektualista traktujący utopię jako myślowe upodobanie; 
autor, dla którego jednym z najważniejszych pytań w świecie było pytanie 
o ideę organizującą życie odrodzonej Polski. Pytanie bardzo bliskie całej 
publicystyce międzywojennej Słonimskiego. To pisarz „jego pokolenia", na 
którego książkach uczyli się przyszli „Skamandryci". W taki właśnie po
mnikowy sposób patrzy Słonimski na Żeromskiego jeszcze w latach trzy
dziestych. Wtedy cytuje cokolwiek patetycznie dziś brzmiące: „Co w na
szych duszach mamy najszlachetniejszego, to z Niego mamy". Słonimskiego 
pociągają dylematy moralne, przed którymi stają bohaterowie książek Że
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romskiego. Dylematy, które Włodzimierz Maciąg113 nazywa „spełnieniami 
w przyszłości" bądź wyobrażeniami innego świata, na rzecz którego należy 
pracować.

1.3 W. Maciąg, „Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego [w:] Lektury polonistyczne, Dwudziestolecie 
międzywojenne i II wojna światowa, pod red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, i. I, Universitas, Kraków 
1997, s. 5-28.

1.4 A. Słonimski [Teatr im. Bogusławskiego, Róża..., dz.cyt., s. 3].
115 Recepcję Róży omawia wnikliwie w swej pracy Aleksandra Mianowska: „Róża" Stefana 

Żeromskiego na scenach polskich, Towarzystwo Przyjaciół Książki, Kraków [b.d.w.j.

W recenzji z inscenizacji Róży krytyk wypowiada osobistą deklarację 
wiary, silnie wiążącą wyznawaną przez niego filozofię społeczną z utopijno- 
-ozdrowieńczymi teoriami Żeromskiego. Notuje tam:

„Wierzę w maszynę Dana, w domy szklane, jak wierzę w światło lampy łu
kowej i w motor spalinowy. Nie ma tu żadnej »fantazji marzycielskiej«, ale jedyne 
i najwłaściwsze rozwiązanie zagadnień społecznych"114.

Maszyna Dana to wyrzutnia prochu i dynamitu, wynaleziona przez jed
nego z bohaterów Róży. Wraz z mitem o szklanych domach i zaprezentowa
ną na kartach Przedwiośnia utopią meliorystyczną, wprowadzają szeroko 
omawiany w całej twórczości Żeromskiego wątek wiary w cywilizację tech
niczną, która w przyszłości będzie w stanie naprawić niedostatki współcze
snego świata. Nadają też tym utworom element cudowności, wynikający 
z przekonania, że tylko inżynierowie ducha posiadają wrażliwość wielkich 
budowniczych. Taka wiara w szklaną cywilizację była jednym z fundamen
tów filozofii przyszłości Antoniego Słonimskiego.

Róża zrealizowana w Teatrze im. Bogusławskiego w 1926 roku wymaga 
szerszego omówienia ze względu na legendę spektaklu Leona Schillera, 
wagę tematu, problematykę oraz rodzaj materiału teatralnego, nazywanego 
- jak chciał sam autor - „niescenicznym". Adaptacji Róży dokonał Wiłam 
Horzyca. Spektakl był jedną z pierwszych realizacji dramatów Żeromskiego 
w polskim teatrze, dlatego oglądano go ze szczególnym zainteresowaniem. 
Przyjęty został różnie115. Chwalono niektóre sceny, ganiono inne. Boyowi, na 
przykład, przypadła do gustu pierwsza i ostatnia, a dekoracje braci Prona
szków oddawały, jego zdaniem, klimat wędrówek Czarowica. Pomysłowość 
reżysera widział Jan Lorentowicz głównie w scenach w fabryce oraz na balu. 
Wiktor Brumer porównywał Różę do Dziadów oraz utworów Wyspiańskiego. 
Jej niesceniczne dialogi i epickość uznawał za artystyczny atut. W przezwy
ciężaniu motywów nieteatralnych dramatu widział zadanie dla reżyserów. 
Brumer jako jedyny zwrócił uwagę na odczytanie obrazów Róży jako kalej
doskopu następujących po sobie wizji emocjonalnych Czarowica, a nie au
tentycznych zdarzeń. Takie ujęcie wskazywałoby na freudowską interpreta
cję utworu, to znaczy projektowanie na scenę wewnętrznych przeżyć głów
nego bohatera. Ten szczegół odsłaniałby niewątpliwe nowatorstwo kompo
zycyjne tekstu Żeromskiego.
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Słonimski zaczyna recenzję z Róży nietypowo. Zestawia utwór z Przed
wiośniem, szukając paralel tematycznych obu tekstów. Dla krytyka Róża jest 
w pewnym sensie zapowiedzią Przedwiośnia - lub odwrotnie: Przedwiośnie to 
odpowiedź na pytania postawione w Róży. Chodzi o Sprawę drugą, rozgry
wającą się w areszcie śledczym, której sceniczny obraz wywołał kontrower
sje wśród odbiorców ze względu na brutalność przedstawienia. Scena poka
zuje moment przesłuchiwania Jana Czarowica i Osta, oskarżonych o zama
chy terrorystyczne. Ost jest w obecności kolegi makabrycznie torturowany. 
Zaraz potem umiera. Czaro wic wyciera jego krew chustą, na której rozkwita 
symboliczna róża. Moment, w którym robotnik oddaje życie za wspólną, 
jego i Czarowica sprawę, miał charakter wizyjny. W jedności zjednoczonych 
wysiłków odległych warstw społecznych chciał Żeromski zobaczyć źródło 
przyszłego sukcesu wolnościowego. To przesłanie do pewnego stopnia po
lemizuje z wypadkami ukazanymi w Turoniu oraz wymową tamtego dra
matu. Tymczasem ostatnia scena Przedwiośnia (robotnicza manifestacja pod 
Belwederem, do której najprawdopodobniej przyłącza się Cezary Baryka) 
przynosiła gorycz rozczarowania. W wyzwolonej Polsce nadal cierpią ci, 
którzy o niej marzyli i o nią walczyli. Słonimskiego to zestawienie prawd 
o rzeczywistości szczególnie urzeka. Idea, o którą walczył Żeromski - że 
odrodzona Polska będzie krajem rozkwitu duchowego Polaków, krajem 
obywatelskim, a nie polem walk komunistów z endekami, antysemitów 
z agenturą Rosji - w zasadzie upadła. Przesłanie Róży okazało się niemożli
wym do zrealizowania marzeniem idealistów. Słonimski taki stan rzeczy 
odczuł równie dotkliwie jak Żeromski. W jednym z sonetów, zamieszczo
nych w Facecjach Republikańskich z 1919 roku, pojawia się na przykład inwo
kacja tej treści:

„O poeto, Konradzie, ty, cóżeś rozstrzygał / Że Polska to są światu płonące 
ogniska / Żebyś z bliska zobaczył dzisiaj te bagniska / Tobyś pewnie do trumny 
znowu się wymigał"116.

116 A. Słonimski, Sonet [w:] J. Lechoń, A. Słonimski, Facecje Republikańskie, Drukarnia L. Bo
gusławskiego, Warszawa 1919, s. 3.

117 T. Makles, Wobec ojczyzn. O ojczyznach ziemskich i idealnych w twórczości Juliana Tuwima
i Antoniego Słonimskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice 1987.

Wydaje się, że już u progu lat dwudziestych poeta wątpił w możliwość 
odzyskania „prawdziwej" ojczyzny - tej projektowanej krainy szczęśliwości, 
należącej do narodowego sacrum, której wizję snuli pisarze na kartach swo
ich utworów przez cały wiek XIX. Jak podpowiada Tadeusz Makles117 *, 
z przerażeniem krytyk zobaczył, jak idea ta wciskała się w trywialne i kra
marskie obrzędy warszawskiej gawiedzi. Zobaczył też pewnie, jak wciskała 
się ona w teatralną tandetę, bezguście i bezstylowość polskiego życia kultu
ralnego w tamtym czasie, z czego Makles wywodzi wątek osobistej rozpaczy 
pisarza. W recenzjach teatralnych Słonimski ciągle wierzył może nie tyle 
w odrodzenie teatru w nowej rzeczywistości poprzez literaturę romantycz
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ną, ile w moralne odrodzenie narodowe poprzez wystawiający ją teatr. Wie
rzył, że, jak podpowiada Bohdan Cywiński, „Gustaw, osiągając dojrzałość, 
musi przeistoczyć się w Konrada"118. W 1920 roku Gustaw nie jest jeszcze 
człowiekiem dorosłym. Dopiero rozpoczyna swój marsz w kierunku demo
kracji i wolności. Ale, jeśli wierzyć analizie Słonimskiego przeprowadzonej 
na utworach romantycznych i postromantycznych, szukał on ciągle na
tchnienia w Mickiewiczowskim świecie duchów i w jego cudowności słowa. 
Starał się czerpać z romantycznej chrześcijańskiej etyki i z heroizmu, z in
dywidualizmu, rozumianego jako „moc i wolność, siła sprawcza w świecie 
ducha, która zwraca jednostkę wspólnocie w czynnym akcie bohater
stwa"119. Twórczość, nacechowana obecnością żywiołu o rodowodzie naro
dowym, wyrażającą pragnienie tworzenia nowoczesnego społeczeństwa, 
kształtowania zbiorowej mentalności, była dla Słonimskiego twórczością 
najwyższych lotów. Przyjmował ją z nieukrywanym patriotycznym zaanga
żowaniem. Uważał, że będzie ona decydować o kształcie nowo tworzonej 
w Polsce kultury. Kultury, w której omawiani wyżej autorzy powinni zna
leźć godziwe i ważne miejsce.

119 B. Cywiński, Doświadczanie Europy, „Znak", Kraków 1979, nr 6, s. 493. 
M. Rawiński, Między misterium a farsą..., dz.cyt., s. 96.

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM (IDEE SPOŁECZNE DRAMATÓW 
ZAANGAŻOWANYCH W PRZEBUDOWĘ SOCJALIZMU I KAPITALIZMU 

A UTOPIA SŁONIMSKIEGO)

Antoni Słonimski wierzy w cywilizację techniczną, w lepszą przyszłość 
kształtowaną przez jednostki ideowe, indywidualności reformatorskie tej 
miary, co Żeromski. Wierzy, że powołaniem człowieka na ziemi jest dążenie 
do zmian warunków materialnych i społeczno-politycznych, w których żyje; 
ustawiczne ich doskonalenie, poprawianie i przez to czynienie ludzkiej eg
zystencji bardziej przyjazną i zrozumiałą. Postęp przynoszący szczęście, 
wykorzystywanie umysłu, możliwości intelektualnych człowieka, zastoso
wanie osiągnięć naukowych w realnym życiu, a przez to udostępnianie 
wiedzy innym i wydobywanie ich z tępoty, ciemnoty, obskurantyzmu itd. - 
wszystkie te hasła składają się na osobistą religię Słonimskiego, religię na
prawy. Zło, tragizm, cierpienie są wpisane w ludzką historię i tego zmienić 
nie można. Można natomiast i trzeba zmieniać struktury naszego bytowania 
i relacje międzyludzkie. Należy osłabiać napięcia wynikające z zależności 
ekonomicznych, powstrzymywać przed wykorzystywaniem słabszych 
przez silniejszych, chronić przed dominacją polityczną i wygórowaną rolą 
pieniądza.
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Słonimskiego religia naprawy posiada znamiona kosmopolityzmu. 
Z jednej strony zajadle pisarz krytykuje polskie życie teatralne i społeczne, 
ale z drugiej - krytyka ta jest wielokrotnie pozbawiona odniesień geogra
ficznych i konkretnych ram politycznych. Idealiści Żeromskiego potrzebni 
są autorowi Alarmu do budowania państwa nad Wisłą, ale czy idealiści są 
potrzebni tylko w Polsce? Czy nie stawiali już nowoczesnych osiedli robot
niczych w Wiedniu, nie wznosili słynnych pieców Magnitogorska? Oczywi
ście, dziś trudno przesiedlonych na Syberię Gruzinów nazwać idealistami, 
wypełnili przecież wolę dyktatora, jednak Słonimskiemu imponował, 
zwłaszcza w latach dwudziestych, ten impet do „zrzucania z posad bryły 
świata", wiara w ozdrowieńczą rolę i socjalizmu, i komunizmu. Mieściły się 
one w jego indywidualnej filozofii postępu. Postęp miał zmienić świat, 
a zmiana świata, na lepsze oczywiście, należała do najważniejszych prawd 
jego wiary.

Krytyk publikował w „Wiadomościach Literackich". Periodyk ten reda
gowano, jak wiadomo, pod kątem rejestracji zjawisk współczesnego życia 
literackiego i artystycznego. Był on zwrócony nie tyle w stronę „własnego 
podwórka", ile na Zachód i Wschód, skoncentrowany na przekazywaniu 
nowinek zarówno z salonów sztuki paryskiej, festiwali muzycznych w Salz
burgu, jak i dostarczaniu wyczerpujących informacji o zaangażowanej sztu
ce radzieckiej. „Wiadomości Literackie" drukowały na bieżąco relacje kore
spondentów z ważnych stolic europejskich, wydawały numery monogra
ficzne, przeprowadzały wywiady ze znanymi artystami, umieszczały zagra
niczne reportaże (Słonimski między innymi wysyłał w połowie lat trzydzie
stych listy z Ameryki), prezentowały czytelnikowi informacje lokalne. Profe
sjonalnie makietowane i planowane, goszczące na łamach wybitnych pisa
rzy, naszpikowane różnym gatunkiem dziennikarskiej i publicystycznej 
wypowiedzi, bogate tematycznie i ciekawe formalnie, były jednak postrze
gane przez niektóre środowiska intelektualne stolicy jako wspierające indy- 
ferentyzm moralny i polityczny. Jak piszę Wiesław Paweł Szymański, „Wia
domości Literackie" były pismem

„... europejskim w dobrym i złym tego słowa znaczeniu. W dobrym - przenosiły 
nowinki przede wszystkim literackie z Zachodu, w złym - z tego samego Zach o- 
du transponowały libertynizm i światopogląd zlaicyzowany"120.

120 W.P. Szymański, Wiadomości. Tylko jeden rok... [w:] Tenże, Cena prawdy, Arcana, Kraków 
1996, s. 71.

Ulokowanie się Słonimskiego w piśmie o wyżej zarysowanym profilu 
wydaje się wyborem trafnym. Perspektywa europejska była wymarzonym 
dla krytyka polem do dywagacji o kulturze i sztuce. Własną publicystykę 
można było tu wpisać w szeroki kontekst dyskusji na temat najważniejszych 
przemian kulturowych Europy, omawianych również na stronach „Pologne 
Littéraire", swoistej mutacji „Wiadomości", wychodzącej w latach 1926- 
-1936 („Pologne Littéraire" informowały zagranicę o polskich nowościach 
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literackich). Antoni Słonimski włącza się więc w te szeroko zakrojone roz
ważania kulturowe, prowadzone na łamach periodyku Grydzewskiego, na 
kilku poziomach: poprzez Kroniki tygodniowe i recenzje teatralne, otwierając 
przed czytelnikiem dwie odmienne perspektywy postrzegania dzisiejszego 
świata. W przypadku recenzji, prowadzi widza przez labirynt refleksji na 
temat roli, jaką współczesny dramat europejski odgrywa w wyjaśnianiu 
istotnych przemian obyczajowo-politycznych.

W niniejszym rozdziale zajmiemy się właśnie problematyką dramatu eu
ropejskiego. Zawęzimy ją jednak do kilku tematów, narzucających się 
w toku lektury recenzji teatralnych Słonimskiego. Na dramat europejski, 
o którym krytyk piszę z przejęciem i pasją, składać się będą teksty radzieckie 
oraz utwory pisarzy scenicznych społecznie zaangażowanych - z początku 
XX wieku. W obrębie tej grupy tekstów pojawiają się zasadniczo dwie kwe
stie: dramat radziecki jako przestrzeń kreowania nowej rzeczywistości, 
z którą Słonimski wiązał polityczne nadzieje; i zachodni dramat europejski, 
postulujący przebudowę społeczeństwa w ramach istniejących struktur ad- 
ministracyjno-prawnych. O ile utwory radzieckie nie uchodziły w klasyfika
cji dramaturgii Słonimskiego za wybitne, o tyle teksty, na przykład Henryka 
Ibsena, G.B. Shawa czy Friedricha Wolfa, nosiły dlań znamiona oryginalno
ści i niepowtarzalności. W jego systemie wartości estetycznych zajmowały 
również wysoką lokatę. Łączy je uproszczony, tendencyjny, czasami nachal
nie publicystyczny sposób obrazowania świata, zmierzający do obrony zało
żonej przez autora tezy. W większości mówiły one o transformacji mental
ności ludzi stojących w obliczu zmian ustroju. Właśnie ten społeczno-ludzki 
punkt widzenia stał się dla Słonimskiego wyznacznikiem nowoczesności 
i świeżości omawianych przez niego utworów scenicznych.

Zacznijmy od tekstów radzieckich, bowiem na łamach „Wiadomości Li
terackich" właśnie one inicjują zakrojoną na szeroką skalę batalię o uczci
wość artystyczną polskich reżyserów. I o ile omówienia tych utworów 
u innych recenzentów stanowiły dopełnienie rozważań około treatralnych 
czy wynikały z ogólnie pojętych obowiązków sprawozdawczych, o tyle 
u Słonimskiego przybierały one formę manifestu niezgody czy surowego 
protestu wobec wszystkiego tego, co działo się w sowieckiej kulturze i so
wieckim teatrze po rozpoczęciu prac nad doktryną socrealizmu (II połowa 
lat dwudziestych) i po jej ogłoszeniu w 1934 roku.

Skoncentrujemy się w tym miejscu na niewielkim wprawdzie, może nie 
najbardziej ważnym i znanym okresie twórczości recenzenckiej Antoniego 
Słonimskiego, obejmującym lata 1931-1933, a dotyczącym problemów 
przyjmowania na scenach warszawskich dramaturgii radzieckiej. Właśnie 
w tym czasie dochodzi do „wybuchu" przedstawień, przygotowywanych na 
podstawie tej dramaturgii. Pojawiają się też kontrowersje wokół określenia 
jej funkcji ideowo-teatralnej. Trzeba podkreślić, że w zbiorze recenzji Sło
nimskiego Gwałt na Melpomenie sprawozdania, które zamierzamy tu omó
wić, zostały w większości pominięte, wskutek czego nie sposób się domy
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ślić, że w teatralnym doświadczeniu krytyka mogły zaistnieć spektakle 
przygotowywane na kanwie tych teksów; że kiedykolwiek polemizował on 
z pisarzami socrealizmu, że wypowiadał sądy na temat sztuki radzieckiej.

Pierwsze relacjonowane przez recenzenta „Wiadomości Literackich" 
spektakle i omawiane teksty (oprócz wymienianego wcześniej w tej pracy 
Okrętu sprawiedliwych Jewreinowa z 1925 roku) to pojawiające się w Polsce 
właśnie około 1930 roku radzieckie adaptacje powieści zaangażowanej lub 
dramaty, idące jak fala uderzeniowa po wielkim sukcesie Kwadratury koła 
Walentina Katajewa, wystawionej w pierwszym sezonie działalności Teatru 
Ateneum, na przełomie lat 1928/1929. Pojawienie się utworów zza wschod
niej granicy było konsekwencją odmrożenia w politycznych stosunkach 
polsko-rosyjskich, które przyniósł najpierw Pakt Brianda-Kelloga z 1928 
roku, a potem pakt o nieagresji, zawarty między stroną polską a rządem 
w Moskwie w lipcu 1932 roku, który zaowocował uwolnieniem niezależ
nych informacji na temat tego, co działo się w Sowietach. Informacje te sta
nowić mogły podstawę wiary, zwłaszcza liberalnych socjalistów, w sukces 
rewolucji proletariackiej i możliwość zaistnienia sprawiedliwego systemu 
politycznego. Przełom lat trzydziestych był więc na swój sposób znaczący 
w przyswajaniu sowieckiej filozofii politycznej przez Polaków. Był też okre
sem kształtowania się w Polsce opinii na temat rosyjskich przemian.

Zaczyna więc Słonimski od utworów Walentyna Katajewa, Aleksandra 
Fajki i Aleksandra Afinogenowa. Przyjmuje te sztuki z nieskrywanym zacie
kawieniem, gdyż traktuje je w pierwszym rzędzie jak źródło informacji 
o zachodzących w Rosji przekształceniach ustrojowych. Przy okazji Dziwaka 
Afinogenowa piszę: „Ludzie na sztukach sowieckich chcą wiedzieć, jak jest 
w Sowietach"121. Zachłanność poznawcza jako podstawowe stanowisko 
odbiorcze wynikała ze swoistego głodu informacji odczuwanego tak przez 
pisarza, jak i przez publiczność w tym czasie. Społeczeństwo polskie zda
wało sobie sprawę z reglamentacji docierających do Polski aktualności, bę
dącej wynikiem działań cenzury i ogólnej niechęci rządu polskiego wobec 
Wschodu. Dlatego istotna jest odpowiedź na pytanie, co zobaczył widz 
w pierwszych wystawianych w Warszawie sztukach autorów radzieckich. 
Jaki obraz Rosji z nich odczytał? Jakie wyobrażenia zostawiła w jego pamięci 
literacka fikcja? Słonimski sugeruje, że widz powiedział sobie tak:

121 Tenże [Teatr Nowe Ateneum, Dziwak Aleksandra Afinogenowa, przekł. Halina Pilichow- 
ska, reż. Edmund Wierciński, „Wiadomości Literackie", 30.07.1933, nr 33, s. 5].

122 Tenże [Teatr Polski Defraudanci Walentina Katajewa, przekł. Halina Pilichowska, reż. 
Aleksander Zelwerowicz, dek. Stanisław Śliwiński, „Wiadomości Literackie", 21.02.1932, nr 8, s. 8].

„»Na Wschodzie nic nowego« i nie miał racji. To, że w Rosji kradną jak daw
niej i jak dawniej piją wódkę nie może nam wystarczyć. Chciałoby się dowiedzieć 
czegoś więcej"122.

Nie uzyskał zatem zadowalającego obrazu rzeczywistości. Otrzymał 
utkany z kłamstw i oszczerstw obraz reliktów carskiej Rosji, które miały 
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obrzydzić dawny ustrój. Był zawiedziony tym, co zobaczył. Defraudanci Ka
tajewa (autora słynnej powieści Samotny biały żagiel), jedno z pierwszych jego 
opowiadań satyrycznych (1926), napisanych w poetyce socrealistycznej 
(przeróbkę powieści przygotowywał Katajew na zamówienie MCHAT-u 
w 1928 roku), nie przedstawiało nowych, radzieckich realiów. Słonimski się 
dziwił, że Defraudanci pokazywali Sowiety bez „piatiletki", co dla niego było 
tak samo niedopuszczalnym zabiegiem, jak świat prozy Gogola bez carskie
go reżymu w tle. Plan pięcioletni był jednym z najbardziej nowatorskich 
pomysłów ekonomicznych wprowadzanego systemu.

Konwencja literacka polegała tu na procesie stopniowego odsłaniania 
i ośmieszania rosyjskich ułomności, które miały potwierdzić fakt ohydy 
moralnej trawiącej od wieków obywateli tego kraju, i po raz kolejny poka
zać, że jedynym celem ich prozaicznej egzystencji jest, jak w przypadku 
księgowego Prohorowa i kasjera Waniczki, zabawa i picie wódki. A „zaba
wa" tychże bohaterów polegała na przechwyceniu gotówki pracodawcy 
i zorganizowaniu sobie upojnego tygodnia za cudze pieniądze. Co intrygu
jące, urzędnicy ci marzyli o rozpasaniu w stylu starej arystokracji - pragnęli 
spędzać noce w wybornych leningradzkich hotelach, podróżować na Krym 
w luksusowych pociągach i pić francuskie bordeaux, jak przedrewolucyjny 
właściciel domów handlowych w Moskwie, Sobbakin. Tymczasem odurzali 
się samogonem pędzonym przez chłopów z Górnej Berezowki, popadając 
w delirium i drżąc ze strachu przed powrotem do Moskwy, bo tam za de
fraudację publicznych pieniędzy czekało ich więzienie. Słonimskiemu bra
kuje tu postaci pozytywnej, na przykład „urzędowego bohatera- 
-komsomolca"123 czy zwykłego robotnika, który nie dość, że nie kradnie i nie 
oszukuje, to jeszcze akceptuje nową rzeczywistość, gdyż stwarza mu ona na 
tyle lepsze warunki życia, iż kraść nie musi. Utwór roi się w zamian od 
zgniłych inteligentów czy prostych szubrawców, którzy nie mogą stać się 
budowniczymi nowego ładu, ponieważ tęsknią do przedrewolucyjnych 
ideałów lub chcą rewanżu na bogatych.

123 Tamże, s. 8.
124 Adaptacja powieści Trzy pary w jedwabnych pończochach Pantelejmona Romanowa (autora 

opowiadań o społeczeństwie przedrewolucyjnym w Rosji) została przygotowana na polskie 
sceny przez Leona Ungera.

Przy okazji premiery Trzech par w jedwabnych pończochach124, powieści sa
tyrycznej napisanej w 1930 i wydanej w Polsce w 1931 roku, Pantelejmona 
Romanowa, wspomina Słonimski o braku konfliktu pokoleniowego młodzi- 
-starzy wśród lokatorów opisywanej przez autora kamienicy. Konflikt taki, 
jak sugeruje krytyk, z pewnością wypadłby na korzyść wchodzącej w doro
słość, postępowej generacji i tym samym radykalnie skorygował obraz 
przedstawionego świata. Zdaniem recenzenta, młodzież w Sowietach nie 
sięga do kieliszka tak często jak zdemoralizowana rosyjska arystokracja. Te 
anachroniczne zwyczaje należą tam już do przeszłości.
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Krytyk chce wierzyć w pojawienie się takiego dramatu, który przekona 
widzów do słuszności radzieckich przekształceń ustrojowych, zaproponuje 
przykłady pozytywnych bohaterów i udanych modeli społecznego współ
życia. Domaga się wręcz danych faktograficznych (nie fikcyjnych intryg), 
gdyż tylko one, jego zdaniem, mogą oddać sprawiedliwość nowej „ziemi 
obiecanej". Twierdzi, że wymyślanie dramatów zgodnie z konwencją zohy
dzania dawnej Rosji jest prymitywną, antyburżuazyjną publicystyką, 
w dodatku nieudolną, gdyż sprowadzającą się do usilnych prób stwarzania 
odrażających typów ludzkich znacznie lepiej sportretowanych w literaturze 
rosyjskiej przez Fiodora Dostojewskiego, Antoniego Czechowa czy Mikołaja 
Lermontowa. Słowem, Słonimski wątpi w uczciwość twórców sztuk dra
matycznych i powieści, w rzetelność ich obserwacji oraz prawość motywacji 
pisarskich. W recenzji z Dziwaka (1929) Aleksandra Afinogenowa, autora 
znanego z teoretycznych prac na temat nowych metod pisania sztuk teatral
nych, kierownika literackiego moskiewskich teatrów robotniczych, notował:

„Wartość artystyczna sztuk sowieckich jest żadna, ale liczy się materiał fak
tyczny. Łatwo znaleźć silny wyraz artystyczny do pokazania niesprawiedliwości, 
trudniej dla pokazania czegoś pozytywnego"ia.

Jaki jeszcze inny obraz Rosji radzieckiej odmalowuje powstający tam 
dramat? Celowo, czy też nieświadomie fałszuje autentyzm życia w Sowie
tach? Jeśli bacznym okiem spojrzeć na Mieszkanie Zojki Michaiła Bułhakowa, 
to okaże się, że sztukę tę zaludniają następujące postacie: prostytutki, sute- 
nerzy, kokainiści, złodzieje, szantażyści lub czerpiący materialne korzyści 
z przybytków miłości byli hrabiowie. Jeśli spojrzeć z kolei na Człowieka z teką 
Aleksandra Fajki, okaże się, że w Rosji są też i naukowcy, jak na przykład 
profesor Granatów, ale to osoby państwowo szkodliwe z powodu nadmiaru 
partyjnego zaangażowania. Zatem z oczekiwanego przez Słonimskiego 
„materiału faktycznego" wynika, że w Sowietach nie mieszkają ludzie nor
malni, przeciętni, którzy mogą mieć zwykłe potrzeby. Literatura radziecka 
stwarza ponury i jednoznaczny moralnie obraz życia. A więc jest robotnica 
oszustka, która próbuje wyłudzić parę metrów płótna (Dziwak); megaloman, 
który chce być błaznem w cyrku, ponieważ opuściła go żona (Ten, którego 
biją po twarzy Leonidasa Andrejewa); potencjalni emigranci, którzy marzą 
o wyjeździe do Francji, bo w Rosji nie można kupić oryginalnych francu
skich szampanów (Mieszkanie Zojki)... - plejada niezrównoważonych intry
gantów i mitomanów. Dla Słonimskiego taki obraz społeczny jest niezgodny 
z rzeczywistością, w którą wierzy. Pyta:

„Czy nie ma w Sowietach nikogo wartościowego, kto podobnie jak ci szu
brawcy nie wytrzymuje atmosfery koszarowej?"125 126.

125 A. Słonimski [Teatr Nowe Ateneum, Dziwak..., dz.cyt., s. 5].
126 Tenże [Teatr Letni, Mieszkanie Zojki Michaiła Bułhakowa, przekł. G. Wasercuga (Wasow- 

skiego), reż. Emil Chaberski, dek. Karol Frycz, „Wiadomości Literackie" 23.08.1933, nr 2, s. 6]. 
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Wydaje się krytykowi nieistotne zastanowienie się nad przerysowaniami 
charakteru czy komizmem sytuacji, wynikającymi z cech gatunkowych 
oglądanych utworów. Nie zastanawia go fakt, że przecież Defraudanci są 
śmieszną powieścią, gdyż Katajew ukazał głównych bohaterów w sposób 
rubaszny. Zresztą niezapomniane komediowe role stworzyli w prezentowa
nym w Warszawie spektaklu Aleksander Zelwerowicz i Stanisław Łapiński. 
Ten rodzaj humoru nie oddziałuje na krytyka lub po prostu nie chce go on 
zauważyć. Humorysta Słonimski nie dostrzega satyry i tragicznej farsy... 
Pisze o konieczności odsłaniania prawdy w imię autentyczności sztuki 
i istoty literatury, której celem jest pokazywanie człowieka w ekstremalnej 
sytuacji życiowej.

W przypadku utworów sowieckich Słonimski staje się głuchy na literacką 
fikcję. Interesuje go nagi fakt; chce, by sztuki spełniały funkcję dokumentów 
historycznych. Dopomina się informacji o tym, jak w Sowietach traktuje się 
pojedynczego człowieka, jak wygląda jego codzienność, bowiem według 
założeń marksistowskich stała przed nim otworem egzystencja szczęśliwa 
i produktywna.

„Interesują mnie przede wszystkim kalectwa i przeobra żenią psychiczne, któ
rym podlegają ludzie w retorcie doświadczalnej, gdzie panuje ciśnienie dotąd na 
świecie nie notowane"127.

Mieszkanie Zojki była jedyną sztuką Bułhakowa wystawioną w okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego na warszawskich scenach.

127 Tenże [Teatr Karola Adwentowicza, Człowiek z teką Aleksandra Fajki, przekł. Józef 
Brodzki, dek. (?) Dłuski, „Wiadomości Literackie", 16.08.1931, nr 33, s. 4].

Z rozgoryczeniem konstatuje fakt, że poszukiwana przez niego proble
matyka nie może się pojawić w dramaturgii sowieckiej (wie to po swoim 
powrocie z Rosji, o czym w dalszej części rozdziału), ponieważ wymagałoby 
to od pisarzy autentyzmu, na który nie zgodzi się władza ludowa, ustalająca 
kanony socrealistycznej literatury i sortująca udostępniane publicznie in
formacje. Ogarnia go przerażenie na myśl o urabianiu przeciętnego człowie
ka za pomocą wykrzywionego obrazu rzeczywistości, ponieważ w istocie 
wyzwala to instynkty szpiegowskie i denuncjatorskie. Współczesna sowiec
ka rzeczywistość jest w omawianej przez Słonimskiego literaturze jakby 
niewyczyszczona z wykolejeńców, złodziei, którzy zagrażają nowemu po
rządkowi. Z rozważań recenzenta wynika, że polityczne zadanie elimino
wania ze zbiorowego życia ludzi marginesu społecznego poprzez ośmiesza
nie ich na scenie stało się zamierzeniem dramatopisarskim. Ostrzega, że ten 
propagandowy zabieg ma krótkie nogi. Władza, wymuszając na twórcach 
służebność artystyczną, powoduje „produkcję" utworów pozbawionych 
głębszych pokładów ideowych, nieudolnie skonstruowanych i właściwie 
niekwalifikujących się do obrony przez krytykę literacką.

Przyjrzyjmy się analizie Człowieka z teką Fajki, przeprowadzonej przez re
cenzenta po premierze sztuki w Teatrze Karola Adwentowicza w 1931 roku. 
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Dramat opowiada o profesorze Granatowie, człowieku, który pnie się do 
zaszczytów partyjnych w Państwowym Instytucie Kultury i Rewolucji 
w Moskwie, gdyż wie, że w dobie władzy ludowej najbardziej zagraża mu 
jego arystokratyczne pochodzenie. Z biegiem czasu uświadamia sobie, że 
nie ucieknie przed opozycyjną i rodzinną przeszłością, dlatego postanawia 
targnąć się na własne życie. Tendencja zmuszała do przypisania profesorowi 
cech człowieka słabego, karierowicza i oszusta, którego matactwa nie są 
dopuszczalne w obecnym systemie, z czego bohater w końcu zdaje sobie 
sprawę, dlatego całkiem słusznie wybiera samobójstwo. Słonimski pyta jed
nak o przyczynę panicznego strachu, który napędza spiralę karkołomnych 
czynów Granatowa, a który wynika z wszechobecności tajniaków, szpiclów, 
przedstawicieli służb specjalnych oraz ogólnie chorej sytuacji, w której 
człowiek musi zaprzeczyć własnej tożsamości. Krytyk piszę:

„Dzieje tego samego człowieka w państwie nie rządzonym tak bezwzględnie 
terrorystycznie jak Rosja Sowiecka, byłyby znacznie mniej dramatyc zne"128.

128 Tamże, s. 4.
129 Tamże.

Granatów popełnił samobójstwo, gdyż zrozumiał, że jego postępowanie 
wynika z lęku - zarówno przed odrzuceniem przez władzę, jak i przed wy
kryciem przez nią jego przeszłości. Ze strachu przed GPU wypchnął z po
ciągu dawnego współdziałacza Lichomskiego, wyrzekł się własnej żony 
Kseni, która dziesięć lat spędziła we Francji, niszcząc mu komunistyczną 
biografię, odrzucił też syna. Łasił się natomiast do Ziny, córki rektora Basz- 
kirowa, partyjnej wtyki, licząc na awans i poparcie. Wybrał przypochlebia- 
nie się czynnikom wyższym jako środek na przetrwanie, ale, z drugiej stro
ny, odkrył wstręt do samego siebie jako człowieka popierającego parszywy 
system. Recenzent zauważa:

„Nie ma tam już pewnie wszy i ciemnoty, jest wiele rzeczy wspaniałych 
i wielkich, ale atmosfera bijąca z każdej sztuki i każdej gazety sowieckiej, trwa 
ciągle. Jest to atmosfera niemożliwa do zniesienia dla ludzi o zmysłach sceptycz
nych. Atmosfera ślepej wiary i ślepego strachu nie sprzyja prawu ludzkiemu do 
patrzenia, rozumowania i przemawiania"129.

Dla Słonimskiego jest prawdą nie do podważenia, że nową władzę bu
duje się w Rosji poprzez terror i ograniczanie praw obywatelskich. To łatwo 
uchwytne wynaturzenie sowieckiej władzy, o którym oczywiście nie można 
pisać w kategoriach błędu czy w ogóle podejmować tego typu spraw na 
kartach powieści i dramatów. Jak wynika z Człowieka z teką, bezpośrednio 
mówi się tu o charakterach cherlawych, odstających od modelu silnego, 
pewnego siebie ideologa. Jednak pod płaszczem propagandy daje się wy
czuć, według Słonimskiego, inny puls życia: tajne śledztwa, morderstwa, 
policyjnie sprawowaną władzę - istotniejsze zjawiska współczesnej Rosji, 
które muszą pozostać poza zasięgiem rozważań pisarzy, publicystów 
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i dziennikarzy. Krytyk wierzy, że te ukryte z powodów cenzuralnych pro
blemy, uzyskają w przyszłości „zielone światło". Notuje w recenzji z Miesz
kania Zojki:

„Upadek planowości, sabotaż wsi, nadprodukcja i tysiąc innych spraw czeka 
na swego pisarza. Setki ofiar ludzkich, składanych dla przykrych bł ędów, wyni
kłych z niedołęstwa organizacji i wszystkie konflikty istotne nie wnikaj ą do lite
ratury, bo piśmiennictwo jest narzędziem władzy i organem propagandy"130.

130 A. Słonimski [Teatr Letni, Mieszkanie Zojki..., dz.cyt., s. 6].
131 T. Kołakowski, Dramat radziecki na scenach polskich w dwudziestoleciu międzywojennym, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1982, s. 138.

Zmanipulowana, zakłamana sowiecka literatura przenikała na przełomie 
lat trzydziestych nad Wisłę, zyskując trwałą pozycję w repertuarze wielu 
dobrze ocenianych teatrów warszawskich i prowincjonalnych. Badając ten 
problem już po wojnie, w latach osiemdziesiątych, Tadeusz Kołakowski tak 
charakteryzuje sprowadzane z Moskwy sztuki:

„Nie reprezentowały głównego nurtu rozwojowego dramaturgii radzieckiej.
Pisane i wystawiane były w konwencji dramatu mieszczańskiego. Na domiar 
złego, wskutek cięć cenzury i rozmaitych »pomysłów« reżyserskich ukazywały 
się niekiedy w postaci zniekształconej, żeby nie powiedzieć skarykaturalizowa- 
nej. Niektóre zresztą zachowały swoją wymowę ideową, co spotkało się na ogół 
z poważnymi zastrzeżeniami krytyki prasowej"131.

Dramaturgia radziecka była pożądanym towarem importowym, ponie
waż grać utwory socrealistyczne oznaczało iść z duchem postępu, współ
brzmieć ze światowymi przemianami politycznymi i kulturalnymi. W War
szawie sztuki sowieckie pojawiły się głównie w teatrze Stefana Jaracza na 
Powiślu. Twórcy Teatru Ateneum przedsięwzięli misję, która - jak głosiła 
deklaracja założycielska - środowiskom lewicującym miała zaszczepiać 
ideały robotnicze. Teatr Ateneum miał być sceną dla masowego widza, sce
ną o obyczajowo-społecznym, aktualnym repertuarze. Ponieważ Jaracz za
prosił do współpracy wybitnych polskich reżyserów i scenografów, scena 
szybko zyskała miano centrum eksperymentu teatralnego. Duża liczba pre
mier sowieckich pojawiała się na deskach Ateneum w klimacie napaści. 
Recenzenci warszawscy nazywali je wprost bolszewickimi. Z drugiej strony 
- kręgi artystyczne stolicy wyrażały szacunek dla misji wychowawczej tego 
typu literatury. Teatr był powszechnie nazywany beniaminkiem lewicy.

Ciekawie przedstawia się w tym kontekście epizod z dramatem Krzyczcie 
Chiny Sergiusza Trietiakowa, który przeszedł do historii przedwojennego 
teatru jako jedna z nowatorskich inscenizacji Leona Schillera (Nowe 
Ateneum, 1933). Krzyczcie Chiny Schiller oglądał po raz pierwszy podczas 
wizyty w 1928 roku w MCHAT-cie. Sztuka opowiadała o buncie kulisów 
chińskich przeciwko angielskim kapitalistom. Faktomontaż, oparty na au
tentycznych wydarzeniach z lat 1925-1927 w Republice Chińskiej, miał na 
celu ośmieszenie sił imperialnych. Sztuka zrobiła się głośna ze względu na 
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polityczny temat. Wkrótce stała się międzynarodową sensacją. Schiller 
twierdził, że wprawdzie nie nazwałby jej arcydziełem dramaturgii, jednak 
egzotyczny, orientalny klimat prowokował do wystawienia, gdyż pozwalał 
na wyzyskanie ciekawych walorów scenicznych. Wiłam Horzyca tak pisał 
o dramacie Krzyczcie Chiny przed jego lwowską premierą (również w reżyse
rii Schillera):

„Ambicje tego utworu, mimo dziennikarskiej faktury, były inne, szersze.
W sceniczno-artystycznych rozmiarach polskiego dramatu mogły by si ę więc 
zmieścić - takie było moje mniemanie - i to dzieło rosyjskiego pis arza"132.

132 W. Horzyca, Wspomnienia i zdarzenia, „Pamiętnik Teatralny" 1955, z. 2-3, s. 425.
1331. Schiller, Schillerawskie „Krzyczcie Chiny", „Dialog" 1967, nr 9, s. 115-124.

Sztuka jednak nie osiągała wyżyn artyzmu, ale warszawski spektakl zy
skał rozgłos. Sugestywnie przedstawiono w nim ostatnią sekwencję, kiedy 
zmęczeni marynarze jak rozbitkowie leżeli na rufie statku, za sobą mając 
jego dziób ze wznoszącym się triumfalnie masztem. Krytycy pisali też 
o fenomenalnie zaaranżowanych scenach zbiorowych (rodem z Pancernika 
Patiomkina), rozbudowanej scenografii Andrzeja Pronaszki i dobrej grze 
zespołowej. Zdarzały się głosy interpretujące sztukę jako sowiecką agitkę, 
opinie o naciąganym humanitaryzmie czy tendencyjnym naginaniu fak
tów133. Wskazywano na kontrowersyjność tematu, ale i siłę oddziaływania 
dramatu, płynącą z wyjątkowej mieszanki propagandy i wizyjności, wywie
rającej spore wrażenie na widzach. Premiera, podobnie jak kolejne spektakle 
Krzyczcie Chiny, przebiegały w atmosferze iście „rewolucyjnej". Policja war
szawska kilkakrotnie aresztowała widzów wychodzących z teatru Ateneum 
po spektaklu. Wprawdzie byli oni zawożeni do komisariatu tylko w celu 
sprawdzenia ich tożsamości, jednak klimat obławy, dotyczącej przedstawie
nia Schillera jako dzieła szerzącego sowietyzację, odbijał się echem w lokal
nej prasie, dodając wydarzeniu posmaku skandalu, a teatrowi przydając 
rozgłosu.

Słonimskiego spektakl bardziej jednak oburzał, niż przyciągał rozwiąza
niami scenograficznymi czy całościową wizją totalnego buntu i walki klaso
wej. Krytyk twierdził, że nie potrafi się wzruszać trywialnymi uproszcze
niami w rodzaju: proletariat jest bity przez burżuja, nawet jeśli cały konflikt 
rozgrywał się na tle awangardowej scenografii. Jego zdaniem, sztuka Trie- 
tiakowa była kolejnym dowodem na uprawianie polityki przez pisarzy so
wieckich. Niewiele miała wspólnego z autentycznymi teatralnymi wzrusze
niami. Zarzucał dramatowi propagowanie zemsty, a przez to kształtowanie 
postaw niemoralnych, podsycanie nienawiści i przemocy. Pisał:

„Ordynarna mistyfikacja, która się nazywa »łańcuch faktów«, ma swój zde
cydowany cel demagogiczny. Jest to utwór, którego przeznaczeniem jest zobr a- 
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zowanie choćby najbardziej jednostronnie metod eksploatacji kapitalistów angie 1- 
skich"134.

1M A. Słonimski [Teatr Nowe Ateneum, Krzyczcie Chiny, łańcuch faktów w 9 ogniwach Ser
giusza Trietiakowa, przekł. Edward Janicki, reż. Leon Schiller, konsult. scenicz. Andrzej Pro
naszko, „Wiadomości Literackie", 16.04.1933, nr 17, s. 8].

115 Pierwsze wydanie książki ukazało się nakładem Towarzystwa Wydawniczego „Rój" 
w 1932 roku, 195 s.

Słonimski wielokrotnie podkreślał swój entuzjazm dla twórczości Leona 
Schillera, był zwolennikiem jego sztuki reżyserskiej, wyznawcą jego wy
obraźni teatralnej. Zresztą same „Wiadomości Literackie" uchodziły za pi
smo popierające pracę sceniczną tego artysty. Tygodnik przeprowadzał 
z nim wywiady, toczono na łamach spory o oblicze Teatru im. Bogusław
skiego, który w powszechnej opinii uchodził za teatr Schillera. Jednak lewi- 
cowość artysty, wyrażająca się skłonnością do służenia propagandzie so
wieckiej, sprawiła, że Słonimski zaatakował go z wściekłością. Krytyk nie 
umiał wybaczyć reżyserowi, że zamiast oddawać się pracy zmierzającej do 
tworzenia inscenizacji wybitnych, przygotowywanych na podstawie waż
nych, narodowych dramatów, poświęca cenny czas na rewolucyjną publicy
stykę o doraźnym, politycznym przesłaniu. Podobnie traktuje Ateneum, 
teatr intrygujący i przyciągający nowościami, ale pozostający niejednokrotnie 
w jego sprawozdaniach adresatem kąśliwych uwag i ostrych sformułowań.

Zgodnie ze swoją recenzencką recepturą, Słonimski nie rnusiał dokładnie 
znać spuścizny dramatycznej Sowietów, gdyż - jak powtarzał - szedł do 
teatru, by zobaczyć to, co przeciętny widz. Siadał w fotelu i oglądał. Swoje 
myśli notował w recenzji drukowanej w najnowszym numerze „Wiadomo
ści Literackich". Miał w owym czasie tę przewagę nad publicznością, że 
jesienią 1932 roku odbył podróż do Rosji i zobaczył na własne oczy, jak re
alizuje się tam eksperyment społeczny. Tym bardziej więc nie był w stanie 
znieść taniej propagandy. Jeśli prześledzić wrażenia Mojej podróży do Rosji135, 
w której krytyk umieścił sporo uwag na temat funkcji socrealistycznej kultu
ry i literatury w Sowietach, wyraźnie widać, że do pisania recenzji nie mógł 
przystępować z pozycji człowieka naiwnego. Moja podróż do Rosji to, nawia
sem mówiąc, mniej znana publikacja w literackiej spuściźnie Antoniego 
Słonimskiego, ale jednocześnie publikacja wzbudzająca do dziś skrajne emo
cje zwłaszcza w tych, którzy chcą interpretować prezentowane w niej po
glądy poety jako skrajnie lewicowe. Jest to bowiem trudne do udowodnienia 
ze względu na wyrażony przez pisarza, wszechogarniający ton zwątpienia 
czy szczerego wręcz rozczarowania.

Wrócił więc Słonimski z Moskwy przerażony ubóstwem i ohydą, jaka 
wyzierała z każdego niemal miejsca tego kraju pozornego dobrobytu. 
W jednym z rozdziałów czytamy na przykład, że kulturalni radzieccy ludzie 
chodzą na premiery nie z powodu gorączki wiedzy, ale dlatego, że bufety 
teatralne są lepiej zaopatrzone niż sklepy kooperatywów, a zatem żeby się 
najeść. Wychowawczą funkcję pełnią rzekomo galerie państwowe, gdzie 
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spędza się młodzież, by podziwiała socrealistyczne bohomazy. Bilety są 
ulgowe lub po prostu darmowe. Państwo sowieckie prowadzi zaplanowaną 
politykę kulturalną, będącą pokłosiem polityki kulturalnej Lenina i Łuna- 
czarskiego. Ze zdumieniem Słonimski stwierdza, że na tamtejszych półkach 
księgarskich pojawiają się nazwiska zupełnie nieznane w świecie. Obieg 
wydawniczy jest w rękach Gosizdatu, podobnie jak nakłady i dystrybucja, 
dlatego dobór pisarzy zależy od cenzuralności ich utworów. Intrygująca 
kwestia to na przykład nieobecność dramaturgii G.B. Shawa, pisarza po
strzeganego jako przyjaciel Sowietów, a jednak zupełnie niewystawianego 
na scenach moskiewskich ze względu na jego domniemany antybolsze- 
wizm. Podobnie przedstawia się sprawa publikacji utworów Conrada, Well
sa, Russella czy Huxleya. Ci pisarze zostają praktycznie poza dozwoloną 
recepcją literacką. Krytyk zwraca uwagę na upolitycznienie form życia arty
stycznego w Rosji. Twierdzi, że w perspektywie prowadzi ono do twórczej 
drętwoty, marazmu oraz wymierania jakichkolwiek oznak sztuki niezależnej.

Słonimski nieustannie podkreślał wyższość dawnej sztuki rosyjskiej nad 
sowieckimi produkcjami. O nowej dramaturgii, prezentowanej na moskiew
skich scenach, pisał:

„Sztuki autorów współczesnych odznaczają się prymitywizmem i nudzą cią
głym apoteozowaniem regitne’u sowieckiego. Są to przeważnie patriotyczne 
szmiry w rodzaju Obrony Częstochowy tylko, że rolę Szwedów grają wrogowie 
proletariatu, a ksiądz Kordecki ma skórzaną bluzę i wygłasza kazania marksi
stowskie"136.

136 A. Słonimski, Moja podróż do Rosji, LTW, Warszawa 1997, s. 64.

Są to zatem sztuki czarno-białe. Pozytywnych bohaterów utożsamia się 
w nich z obrońcami nowego systemu, negatywnych - z ich wrogami, czę
ściowo zapewne obrońcami systemu dawnego. Konfrontacja tak ustawio
nych stron może polegać co najwyżej na próbie eksponowania jednej 
z dwóch ukazywanych racji.

Najbardziej wzruszyły krytyka w Moskwie wystawienia dramaturgii 
Tołstoja i Szekspira, choć nowatorski Hamlet w Teatrze im. Wachtangowa 
nie odstawa!, jego zdaniem, od „generalnej linii", dlatego nie wywarł na nim 
większego wrażenia. Istotne jest tu jednak rozróżnienie między tym, czego 
krytyk nie ceni, a tym, co godzi w jego poczucie dobrego smaku. A niewąt
pliwie godzi w jego poczucie smaku fakt, że sztuki rosyjskie poprzez swą 
tendencyjność są nudne. Nowa literatura nie stworzyła swego bohatera; 
człowieka, którego zmagania z otaczającym światem urosłyby do rangi mi
tu, symbolu ludzkiej egzystencji. To potrafiła przekazać tylko przedrewolu
cyjna literatura i teatr, które - zdaniem krytyka - charakteryzowały się 
twórczym fermentem. Słonimski podziwia sposób gry aktorów moskiew
skich. Upatruje w ich rzemiośle kontynuacji tradycji szkoły Stanisławskiego. 
Aktorzy zaprawieni w pracy ze Stanisławskim, w latach trzydziestych, byli 
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już w stanie grać szerokie spektrum ról - od głównych do epizodycznych, 
a każda stanowiła popis kunsztu i umiejętności.

Żeby uzupełnić refleksje krytyka na temat problematyki socrealistycznej 
sztuki radzieckiej, trzeba powrócić na chwilę do jego recenzji, a w nich do 
uwag na temat XIX-wiecznej literatury rosyjskiej. W swych sprawozdaniach 
notuje bowiem Słonimski kilka cennych zdań, dotyczących sposobów wy
stawiania tejże literatury w Polsce, oraz kilka osobistych myśli na temat jej 
przeżywania. Rozważania te znacząco poszerzają zakres omawianych 
w tym miejscu zagadnień.

Słonimski niepochlebnie oceniał przeróbki prozy rosyjskiej na sztuki sce
niczne w Polsce, gdyż - jak twierdził - zubożały one zasób środków fabu
larnych. Zarówno w przypadku Idioty, jak Zbrodni i kary Dostojewskiego 
piszę o ograniczaniu się reżyserów do przedstawiania głównych wątków 
powieści, które są przypomnieniem zasadniczych tematów i dlatego pry- 
mitywizują jej przekaz ideowy. Przy okazji Zbrodni i kary zaleca reżyserom 
skoncentrowanie się na motywach zabójstwa dokonanego przez głównego 
bohatera. Dodaje zarazem, że należy „pokazać Raskolnikowa jak kraba mor
skiego na tle podmorskiej floty"137, czyli w kontekście społecznego krajobra
zu, pejzażu ludzkich karykatur, swoistego targowiska zła i tępoty, odmalo
wanego ze szczególną grozą przez autora. Ludzie otaczający postacie pierw
szoplanowe stanowią integralną część ich duchowego wizerunku. Trudność 
w reżyserowaniu utworów Dostojewskiego polega więc, zdaniem krytyka, 
na konieczności eksponowania motywacji Raskolnikowa przy jednoczesnym 
wtapianiu czynów bohatera w szerszą panoramę podłości i zdemoralizowa
nia. Takiej wielopłaszczyznowości obrazu zabrakło w spektaklu Leona 
Schillera z 1934 roku138, dlatego przedstawienie zrobiło na krytyku wrażenie 
powyrywanych z powieści kartek czy „postrzępionej" prozy.

137 Tamże.
138 A. Słonimski [Teatr Polski, Zbrodnia i kara wg Fiodora Dostojewskiego, reż. Leon Schiller, 

dek. Władysław Daszewski, „Wiadomości Literackie", 22.04.1934, nr 16, s. 7].
139 A. Słonimski [Teatr Polski, Wiśniowy sad Antoniego Czechowa, przekl. Konstanty Ma- 

gnicki, oprać. Bolesław Gorczyński, reż. Zbigniew Ziembiński, dek. Stanisław Śliwiński, „Wia
domości Literackie", 9.05.1937, nr 20, s. 7].

Słonimskiego na swój sposób przygnębia literatura rosyjska. Relatywizm 
moralny jej bohaterów - jak przyznaję - przerasta go, stąd może intymność 
uwag pisanych przez krytyka na marginesie rozważań o spektaklach. 
Z niepokojem na przykład wspomina, że po przeczytaniu Zbrodni i kary po
trzebował kilku godzin na oderwanie myśli od zdarzeń w niej zawartych, 
a potem długo czuł się jak rekonwalescent. Podobnie było w przypadku 
Wiśniowego sadu w reżyserii Zbigniewa Ziembińskiego (1937). Przedstawie
nie wzbudziło „nieokreśloną nieufność"139 krytyka. Wspominał o chaotycz- 
ności przedstawionego świata. Porównał go do trójwymiarowych szachów, 
to znaczy takich szachów, w których nigdy nie wiadomo, jaki kierunek ru
chu obierze Goniec. Na dowód podawał przykład Lopachina, bohatera, któ
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ry „pewnego dnia weźmie i zakatrupi Basię lub Lubę Raniewską albo włoży 
włosiennicę i pójdzie do klasztoru"140. Zdaniem Słonimskiego, postacie Do
stojewskiego i Czechowa „wychodzą z własnych konturów ze zbytnią, prze
rażającą łatwością"141 przez co „humor (...) staje się czymś makabrycz
nym"142.

140 Tamże, s. 7.
141 Tamże.
142 Tamże.

Literaturę rosyjską krytyk odbiera jako obszar psychicznych zahamowań 
i patologii, wnikliwą rejestrację procesów moralnego zepsucia oraz depra
wacji bohaterów. Widzi zakrojoną na szeroką skalę dyskusję na temat zwy
rodnień duszy, doprowadzających w rezultacie do atrofii uczuć. Jednak 
zawsze jest to dla niego literatura o uniwersalnych wartościach, wnosząca 
istotny wkład do wiedzy o człowieku. Z tej perspektywy patrząc, wydaje się 
oczywistością, że Słonimski rnusiał być generalnie zawiedziony współczesną 
Rosją. Rezultaty jej polityki kulturalnej w 1932 roku nie napawały optymi
zmem. Trudno się więc dziwić, że jako krytyk teatralny atakuje radziecki 
repertuar popularyzowany na polskich scenach. Rozpatruje ten problem 
w kategoriach zagrożenia - i dla teatru, i dla widza. Uważa, że sztuki so
wieckie zaprzeczają także literackiej tradycji naszego kraju. Oburza go dale
kosiężna ręka socrealistycznej poprawności, obniżanie się kanonów piękna, 
plakatowość problematyki, a przez to schematyczność i płaskość duchowa 
bohaterów. Niepokoi go fakt, że literatura radziecka prezentuje ustalony 
schemat świata, który - pozostając pod ścisłą kontrolą cenzury - sam siebie 
pozbawia spontaniczności i autorskiej witalności, przez co staje się światem 
zastygłym i niezmiennym. Taki świat wychowuje publiczność na bandę 
otępiałych bałwochwalców jedynego, pokazywanego porządku, co prowa
dzi do realizacji założeń ideologicznych identycznych z sowieckimi, to zna
czy do budowania odmóżdżonego i niemyślącego społeczeństwa. Widz, 
który nie ma szans sam sprawdzić wiarygodności prezentowanych w dra
macie zjawisk, porusza się jak błądzący we mgle. Słonimskiego dziwi, że 
polscy twórcy teatralni sprzyjają tego typu zjawiskom. Zaleca ostrożność 
w doborze przygotowywanych na scenę tekstów oraz troskę o bezwzględną 
wyższość dobra sztuki nad utylitarną publicystyką. W jego rozważaniach 
obawa o psychiczne i estetyczne zdrowie widza przeplata się z zaniepokoje
niem o obniżającą się wartość dzieł scenicznych.

Jako recenzent popularnego tygodnika, Słonimski ryzykował w tym cza
sie utratę akceptacji czytających, ponieważ z jednej strony nie dołączył do 
grona entuzjastów nowej sztuki, a z drugiej - nie stanął w szeregu „antybol- 
szewickich napastników", wywodzących się najczęściej z ultraprawicowych 
pism. Wyznawał politykę środka, prowadząc zauważalną - choć nie nazbyt 
krzykliwą - kampanię ostrzegania, przypominania, karcenia i nawoływania 
do zdrowego rozsądku. Ta kampania zadziwia i ociera się o intelektualną, 
a także ideologiczną sprzeczność w przypadku krytyka uprawiającego wie
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loletni romans z socjalizmem. U Antoniego Słonimskiego występuje wyraź
nie wewnętrzny rozłam, pęknięcie pomiędzy wiernością utrwalonym po
glądom politycznym (inspirowanym pewnie sympatiami politycznymi ojca) 
a racjonalnymi dociekaniami człowieka myślącego. Pisarz, który przez okres 
dwudziestolecia międzywojennego stosował taktykę „obwąchiwania" 
przemian na Wschodzie z nadzieją na sukces eksperymentu dziejowego, 
napastliwie i bez oglądania się na swoje skłonności ideologiczne pytał 
w recenzji z Mieszkania Zojki:

„Mało nas obchodzi, czemu chce uciec na Jasny Brzeg były sutener - ale cz e- 
mu uciekł Jesienin, czemu uciekł Majakowski? Gdzie są sztuki mówiące o walce 
wewnętrznej ludzi rządzących Rosją, o prawdziwej grze sił decydujących?"143.

143 A. Słonimski [Teatr Letni, Mieszkanie Zojki Michaiła Bułhakowa, przekł. G. Wasercug 
(Wasowski), reż. Emil Chaberski, dek. Karol Frycz, „Wiadomości Literackie" 23.08.1933, nr 2, s. 6].

,44 A. Słonimski, Moja podróż..., dz.cyt., s. 132.

Takie połączenie wiary w socjalizm i jednoczesnej niechęci do socjalizmu 
nie wydaje się Słonimskiemu niczym dziwnym, ponieważ wynika z pasji 
dociekania prawdy, a prawdą jest i to, że krytyk chce, by socjalizm miał 
sens, i to, że zauważa, iż sensu on nie ma. Poszukuje prawdy, jednak ciągle 
nie umie sprecyzować, gdzie ona się naprawdę znajduje. W 1932 roku już 
musi wiedzieć, że za przemianami w Rosji idzie śmierć milionów ludzi. 
Wierzy liczbom, ale zarazem jakby nie chce o nich słyszeć, mając nadzieję, że 
eksperyment jednak powróci na właściwe tory. Daleko mu mimo wszystko 
do deifikacji wodzów rewolucji i radzieckich polityków. Kiedy dziś czyta się 
recenzje teatralne drukowane na łamach „Wiadomości Literackich", nie ma 
się żadnych wątpliwości, że Słonimski szydzi z kraju „wielkiego blefu, wiel
kiego ucisku i wielkiej nędzy"144, z czego wynika, iż tamtejsza transformacja 
nie przyniosła, jego zdaniem, i nie miała przynieść lepszych rezultatów. Po 
co więc oszukiwanie siebie samego?

Po co, czy raczej dlaczego? Dlatego, że niełatwo się przyznać do dojmu
jącego smutku zmąconej wiary, odsłonić pozycję przegrywającego, wątpią
cego, niepewnego. Lepiej ukryć się za maską prześmiewcy, inteligentnego 
kalamburzysty, awanturnika, który z uporem maniaka dopomina się 
o prawdę. Z tej podwójnej gry, recenzenckiej roli czy dychotomicznej 
sprzeczności krytyk nigdy właściwie nie zrezygnuje. Jest mu ona organicz
nie potrzebna, stąd - szczególnie widoczne w jego recenzjach o zabarwieniu 
politycznym - osobliwe balansowanie na cienkiej granicy między wiarą 
a sceptycyzmem, idealizmem a racjonalizmem, byciem buntownikiem wy
ważającym drzwi a obrońcą. Jest bowiem dokładnie tak, jak napisał Leszek 
Kołakowski, podsumowując parę lat temu rozważania Słonimskiego za
warte w Mojej podróży do Rosji:
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„Bardzo chciał, żeby ów socjalizm rosyjski się udał, ale zobaczył także, bez 
wątpliwości, że się nie udał"145.

145 L. Kołakowski, Odwiedziny u Słonimskiego, w pamięci, „Więź" 09.1994, nr 9, s. 108.
146 A. Słonimski [Teatr Nowe Ateneum, Major Barbara George'a Bernarda Shawa, reż. Ed

mund Wierciński, dek. i kost. Władysław Daszewski, „Wiadomości Literackie" 19.02.1933, nr 9, 
s.7].

Parafrazując powyższy cytat, można w przypadku recenzji teatralnych po
wiedzieć: bardzo chciał, by sztuki radzieckie były lepsze, ale równocześnie 
zobaczył, bez cienia wątpliwości, że były przerażająco złe, i dlatego nie po
trafił ich bronić.

„Wyższe sfery angielskie w interpretacji aktorów »Nowego Ateneum« przy
pominały najgorszą stronę teatru sowieckiego. Tak się w teatrze sowieckim gra 
»zgniłą burżuazję«"146.

W konwencji przerysowania i skarykaturalizowania postaci pochodzą
cych z zamożnych sfer społecznych, przygotował Major Barbarę G.B. Shawa 
Edmund Wierciński w 1933 roku. Wystawienie sztuki szczególnie zbulwer
sowało Słonimskiego, tak jak bulwersowały go wystawienia sztuk radziec
kich w Warszawie. Po pierwsze, napisana w roku 1905, dotyczyła społe
czeństwa przedwojennego, zatem odmiennej rzeczywistości niż ta z lat 
trzydziestych; po drugie, Wierciński powykreślał na własną odpowiedzial
ność wiele kwestii, fałszując wymowę całości. Shaw często wyrażał swoje 
„wschodnie" sympatie. W 1931 roku odwiedził Moskwę. Entuzjazm dla 
reform Związku Radzieckiego ujawniał w licznych publikacjach. Po wybu
chu rewolucji sowieckiej miał powiedzieć na posiedzeniu „Towarzystwa 
Fabiańskiego", że „strona rosyjska jest naszą stroną". Nie dziwi więc fakt, iż 
twórczość Shawa została wykorzystana w celach propagandowych w Pol
sce. Jej tematyka pasowała do szablonu utworów krytykujących świat kapi
talistyczny. Sprzyjał temu, jak wspominaliśmy, polityczny klimat przełomu 
lat dwudziestych i trzydziestych. Słonimskiego zaskakiwało jednak to, że 
twórczość wybitnego pisarza może zostać zniekształcona również przez 
twórców, a więc ludzi zdających sobie sprawę z nienaruszalności prawa 
autorskiego, oraz że ci twórcy nie mają większych skrupułów, by światowej 
sławy dramaturgię zamieniać na teatralną agitkę.

W tej części rozdziału skupimy się między innymi właśnie na problema
tyce zniekształceń interpretacyjnych omawianych utworów, a przez to po
niekąd i spektakli. Według relacji Słonimskiego, zabiegi typu: cięcie tekstu 
dramatycznego lub dopisywanie kwestii bez zgody autora, nazbyt swobod
na interpretacja dzieł scenicznych, nietrzymająca się w żadnym stopniu 
przesłania utworu, często służąca doraźnej polityce itd. - wszystko to od
bywało się w polskich teatrach na zasadzie bezrefleksyjnej rutyny. Słonim
skiego za każdym razem oburzały „praktyki cenzorskie" teatru. Pisze o tym, 
nie kryjąc złości i zgorszenia. Nie tylko w recenzjach. Również na łamach 
Kronik tygodniowych rozlicza artystów z niskiej kultury osobistej i obyczajo
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wej oraz rażącej ignorancji prawa - także w stosunku do polskiej kinemato
grafii, gdzie cięcia klisz filmowych były na porządku dziennym. Do pewne
go stopnia rozgrzesza krytyk głupotę urzędników państwowych, stosują
cych cenzurę prewencyjną, ale nie może przyjąć do wiadomości, że ogarnęła 
ona również artystów, ludzi wrażliwych i przynajmniej teoretycznie świa
domych problemu.

Wróćmy teraz do dramatów Shawa. Major Barbara to sztuka ukazująca 
starcie dwóch stanowisk w kontekście szerokiej dyskusji na temat reformy 
kapitalizmu. Mamy więc głównych antagonistów: major Barbarę, pracującą 
dla Armii Zbawienia, londyńskiej wspólnoty religijnej, działającej na rzecz 
odnowy duchowej najbiedniejszych, oraz jej bogatego ojca, Andrzeja Un- 
dershafta, handlarza bronią, wyznającego „krwiożerczą" zasadę pomnaża
nia majątku bez względu na okoliczności. Barbara w trakcie dramatycznych 
sporów przechodzi na stronę ojca, to znaczy wraz z mężem postanawia 
prowadzić interes Undershafta. Tym samym dokonuje się w niej ideowy 
przełom. Dojrzewa do myśli, że skuteczna pomoc biedakom i bezdomnym 
ma sens dopiero wtedy, kiedy zostaną im zapewnione odpowiednie warun
ki socjalne. Tak od początku rozumuje kapitalista Undershaft, który wyrasta 
na pozytywnego bohatera dramatu - reformatora społecznego, wprawdzie 
zbijającego majątek na wojnach i cierpieniach ludzi, ale jednak człowieka 
postępowego, należącego do światowej finansjery, genialnego biznesmena 
o cechach nietzscheańskiego Nadczłowieka. Undershaft przy swojej fabryce 
stwarza robotnicze miasto, które znacznie różni się wyglądem od typowych 
dzielnic proletariackich - czyste domy, ulice, własna rada miejska, bibliote
ka... Intrygujące jest to, że Shaw widział państwo socjalne funkcjonujące 
dzięki dochodom sprawnie prosperujących przedsiębiorców, funkcjonują
cych zgodnie z zasadami liberalizmu, czy wręcz leseferyzmu ekonomiczne
go. Nie proponuje obalania kapitalizmu czy wprowadzania dyktatury pro
letariatu i walki klas, ale - jak głosiły deklaracje czy pisane przez niego Eseje 
Fabiańskie147 - radykalne reformy, połączone z rozszerzeniem praw wybor
czych, powstaniem silnego ruchu syndykalistycznego, przekształcaniem 
spółek miejskich, oświaty i zdrowia, wprowadzaniem wspólnej własności 
spółdzielczej oraz równości obywatelskiej. Reformy powinny zostać zapo
czątkowane przez oświeconych, racjonalnych Undershaftów, nie zaś dobro
dusznych moralistów w stylu Barbary. Bronisława Bałutowa podpowiada, 
że taki idealny Undershaft musi kierować się jednak dewizą: „Ponieważ 
bieda jest największym złem, staraj się być bogatym"148. Jest to dewiza orga

147 G.B. Shaw należał do czołowych publicystów „Towarzystwa Fabiańskiego", założonego 
w Londynie w 1884 roku. Grupę założycieli tworzyli m.in. Sidney Webb, jego żona Béatrice, 
Graham Wallas, Annie Besant, Sidney Olivier oraz Hubert Bland. Eseje Fabiańskie, wydane po 
raz pierwszy w 1889 roku, stanowiły podstawowy manifest ideowy „Towarzystwa" i wykreo
wały Shawa na jednego z czołowych twórców programu organizacji (Fabian Essays, with a new 
introduction by Asa Briggs, George Allen & Unwin. Ltd., London 1962).

148 B. Bałutowa, Dramat Bernarda Shaw, Ossolineum, Wrocław 1957, s. 50.
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nizująca wysiłki nowego społeczeństwa, zmierzające do posiadania dóbr 
materialnych. Proletariat otrzymuje wzorce z góry, czyli aksjomaty mer
kantylnej, kapitalistycznej religii. Jednak nie do końca je rozumie, bo żyje 
w nędzy. Nędza, co sugerują koncepcje komunistów i socjalistów angiel
skich i co w dramacie Shawa znajduje swoją wykładnię, określa jego świa
domość, świadomość z kolei nie może ulec zmianie, bo nie poprawia się 
poziom materialny egzystowania człowieka. Bałutowa podsumowuje:

„Warunkiem istnienia zdrowia, moralności, aktywności umysłowej, poczucia 
estetycznego itd. jest podniesienie ekonomicznego poziomu życia"149 150.

149 Tamże, s. 50.
150 A. Słonimski [Teatr Nowe Ateneum, Major Barbara..., dz.cyt., s. 7].

Konflikt między Barbarą a ojcem polega właśnie na różnicy poglądów 
dotyczących źródeł społecznej niesprawiedliwości. Barbara pracuje, by po
móc przetrwać ludziom w przytułku, gdyż wierzy, że najistotniejszą rzeczą 
na świecie jest zbawienie duszy. Ojciec twierdzi, iż pomaga im skuteczniej, 
dając pracę. Ona przekupuje ich chlebem, dlatego nie wyzwala kreatywnych 
instynktów, a pogłębia ich konformizm (odchodzą syci, ale nieodmienieni 
duchowo), podczas gdy on kształtuje ich pracą, to znaczy czyni z nich war
tościowych ludzi, rozwija ich potrzeby i oczekiwania. W pracy Undershafta 
zawarta jest idea postępu i zmiany, w pracy jego córki - idea utrwalania 
starego porządku i pogłębiania różnic klasowych w imię przekonania, że 
świat nie może być lepszy.

Antoni Słonimski szedł na premierę w Teatrze Nowe Ateneum z nadzie
jami na ciekawy utwór o charakterze polemicznym, podejmujący temat mo
dyfikacji ustrojowych. Rozczarowała go interpretacja. Największy grzech 
spektaklu, zdaniem krytyka, polegał na trywialnym uwspółcześnieniu pro
blemu, co w 1933 roku oznaczało przerobienie sztuki na historię nie tyle 
przedwojennego kapitalizmu, co opowieść o zdrowych sokach tkwiących 
obecnie w krwi angielskiego proletariatu. Stąd wynikały zniekształcenia 
charakterów postaci scenicznych. Przykładowo, mechanik Piotr Shirley 
w tekście Shawa dostaje pracę, dzięki czemu będzie mógł wyjść z moralnej 
zapaści; w spektaklu Wiercińskiego pozostaje bezrobotnym w imię zasady, 
że kapitalizm nie jest zdolny ofiarować mu żadnej pomocy. Bill Walker, 
awanturnik, który przychodzi do siedziby Armii Zbawienia po swoją narze
czoną i odchodzi rozbrojony dobrocią Barbary, w spektaklu pozostaje krew
kim zabijaką, gdyż - jak piszę krytyk - „ma reprezentować byczego proleta
riusza". Słonimski notuje:

„To, co Undershaft mówi o snobizmie panującym wśród klasy robotniczej 
i o tym, że furmani naigrywają się z zamiataczy, a wszyscy razem dumni są ze 
swego powszechnie szanowanego szefa kapitalisty - wykre ślono, aby nie obrażać 
świętego proletariatu" 15°.
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Proletariat, według Wiercińskiego, miał być zbuntowaną wobec rekinów 
kapitalistycznych klasą społeczną, a nie grupką snobów „dybiących" na 
pozycje posiadaczy. Miał mieć honor i godność, pozwalające mu myśleć 
o stworzeniu takiego ustroju, w którym nie będzie rnusiał żebrać o pensa. 
Undershaft - poniekąd cynik, poniekąd wybitny przedsiębiorca - został 
pokazany w spektaklu jak prorok marksizmu, co wydaje się pociągnięciem 
o tyle niedorzecznym, że co drugie wypowiadane przez niego zdanie prze
czy przypisanej mu misji ratowania robotników. Undershaft rozumuje prze
cież pragmatycznie: jeśli da ludziom zarobić, to będą go bardziej szanować 
i lepiej dla niego pracować. W ten sposób pomoże i im, i sobie.

Poirytowany prokomunistyczną reinterpretacją Major Barbary, Słonimski 
wspomina również o dziwolągach językowych, wtrąconych przez autorów 
spektaklu do tekstu na zasadzie licentia poetica. Wylicza nieznane lub mało 
używane przed I wojną światową słowo „tank" czy „gazy trujące", którymi 
rzekomo handluje Undershaft, oraz nadmiernie często przywoływane słowo 
„kryzys", obrazujące stosunki handlowe raczej po 1928 roku niż w okresie 
największej prosperity finansowej Europy. Mówi o pomijaniu pojawiających 
się w dramacie Shawa nazwisk dwóch wybitnych polityków brytyjskich, 
Williama Gladstone'a i Benjamina Disraeliego, członków Izby Gmin, praw
dopodobnie z powodu ich konserwatywno-liberalnych poglądów.

Krytyk nie może przyjąć do wiadomości przekłamań w tekście i przed
stawieniu, gdyż wykrzywiają one sens toczonej w dramacie dyskusji na 
temat socjalizmu. Problem postawiony przez Shawa wydaje mu się ciągle 
fascynujący, bowiem, jak wiadomo, nie wszystkie wysiłki w kierunku ulep
szania kapitalizmu zakończyły się wraz ze zwycięstwem rewolucji proleta
riackiej. Gorzej. Pokazały, że marksistowska droga zmian radykalnych po
przez przewrót ustrojowy nie jest właściwa. Pytanie o granice i możliwości 
modyfikacji socjalizmu nadal pozostało otwarte. Major Barbara to dobrze 
rozkładająca akcenty polemika na temat duchowej odnowy człowieka 
w obrębie ateistycznego i politycznego systemu wartości. Krytyk uważa, że 
tylko reżyserzy nieprofesjonalni, to znaczy uwikłani w politykę i nieodróż- 
niający potrzeb sztuki od potrzeb propagandy, są w stanie przygotować tak 
słabe i nikomu niepotrzebne przedstawienie. W przypadku łączenia w te
atrze racji sztuki z polityczną racją istnieje niebezpieczeństwo nadmiernego 
wyeksponowania jednej ze stron. Spektakl, którego celem będzie przepro
wadzenie wywodu doktrynalnego i przekonanie widzów do jego słuszności, 
może zaniedbać obiektywne wartości literackie tekstu oraz walory estetycz
ne sceny. Dobra literatura pokazuje rzeczywistość znacznie bardziej po
gmatwaną niż ta, którą chcą oglądać parlamentarzyści. Ci żądają świata 
uproszczonego i łatwo przekonującego widza do konieczności zastosowania 
w nim propagowanych rozwiązań. Naginają więc zdarzenia literackie do 
narzuconej z góry idei. W ten sposób sztuka trywializuje się, profanuje, traci 
urokliwą migotliwość wieloznaczności, ale przede wszystkim prawdę 
o sobie samej. Pisze Słonimski w podsumowaniu:
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„Oczywiście wszystko można. Można przenieść środowisko powieści Walter 
Scotta na ulicę Kruczą w Warszawie, można Idiotę Dostojewskiego przenieść do 
Londynu, można również rosyjskiego idiotę przenieść do Warszawy. Wolno dla 
świetnego efektu reżyserskiego nagiąć czasem sytuację sztuki, albo dla wielkiej 
kreacji aktorskiej zmodyfikować charakter bohatera, ale przeinaczyć niemal 
wszystko, żeby złe zrobić przedstawienie, bardzo podle zagrane, to musi ziryt o- 
wać"151.

151 Tamże, s. 7.
152 A. Słonimski [Teatr Ateneum, Maszyna Sophie Treadwell, przekl. Ewa Kuncewiczówna, 

reż. Leon Schiller, dek. Teresa Roszkowska, „Wiadomości Literackie", 4.02.1934, nr 5, s. 5].

Podobnie zirytowało krytyka wprowadzenie do Pierwszej sztuki Fanny 
Shawa, granej na deskach Teatru Narodowego w tym samym 1933 roku, 
słowa „komunistka" w miejsce oryginalnej „sufrażystki", za którą niewąt
pliwie uważała się tytułowa Fanny, więziona za feministyczne poglądy 
i dumna ze swego intelektualnego wyzwolenia. Sztuka traktowała o buncie 
przeciwko tradycyjnemu, angielskiemu wychowaniu, była rodzajem sprze
ciwu wobec staromodnych metod edukacyjnych, opartych na braku swobo
dy ducha. Paradoksalnie Pierwsza sztuka Fanny zaliczała się do - jak to Sło
nimski ujął - „łamaczy lodu" w całym dorobku Shawa, to znaczy do wcze
snych utworów z tezą, programowo walczących z wiktoriańską Anglią. Nie 
mogła więc mieć wiele wspólnego z komunizmem. Próba umieszczenia jej 
w tym kontekście wskazywała na nieodpowiedzialność artystyczną i niezro
zumienie problematyki.

Oczywiście, nie tylko Shaw padał ofiarą nożyc inscenizatorskich w okre
sie międzywojennym. Rok później podobnie postąpiono na przykład z Ma
szyny Sophie Treadwell czy Czarnym gettem, popularnym wówczas utworem 
społecznym Eugene'a O'Neilla. O Maszynie Słonimski mówił zgryźliwie, że 
to „dziwna sztuka", bowiem Amerykę oskarża się tu za niepowodzenia 
Ellen, która wyszła za mąż dla pieniędzy, czując wstręt fizyczny do Johnso
na, wskutek czego musiała go oczywiście zabić. Bohaterka nie należy do 
grona bezrobotnych czy uciskanych. Nie należy do klasy robotniczej. Żyje 
dostatnio i w tym prawdopodobnie tkwi problem. Ellen nie ma ochoty na 
dobrobyt, gdyż dzieli go z niewłaściwym człowiekiem. Jednak w spektaklu 
winę za zaistniałą sytuację ponosi kapitalizm, bowiem, jak szydzi Słonimski, 
Schiller rnusiał z historii „zrobić coś w rodzaju »rany społecznej», tym razem 
rany szarpanej w dziąsło"152.

Kreowaniu negatywnego wizerunku Nowego Jorku w przedstawieniu 
sprzyjała też scenografia Teresy Roszkowskiej, pokazująca bar uliczny jako 
podrzędną stołówkę czy mieszkanie Ellen jako obskurną norę. Według kry
tyka, wymowa sztuki zmierzała do oskarżenia mechanizacji życia w imię 
przyjętej z góry tezy, że w wysoko rozwiniętej Ameryce nie ma miejsca na 
moralne rozterki i dylematy. Recenzuje z nieskrywanym wzburzeniem:
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„Doprawdy, ten rodzaj podkładania mętnych demagogii społecznych pod 
każdą szmirę teatralną może obrzydzić walkę z kapitalizmem najszczerszym 
wrogom kapitalizmu"153.

,B Tamże, s. 5.
154 A. Słonimski [Teatr Ateneum, Czarne getto Eugene'a O'Neilla, przekł. Jerzy Chodecki, 

reż. Edmund Wierciński, dek. Stanisław Śliwiński, kier. muz. Roman Palester, „Wiadomości 
Literackie", 16.10.1932, nr 44, s. 5].

155 Tamże, s. 5.

Utylitarnie postąpił też Schiller z dramaturgią Eugene'a O'Neilla, to zna
czy potraktował ją jako dostępny materiał do przemycania politycznych 
sądów. Taki stosunek do literatury, zdaniem krytyka, szkodzi nie tylko sa
mym tekstom, napisanym nierzadko przez wybitnych autorów, ale i odbior
com teatru, których nieustannie wodzi się za nos, nie dając szans bezpo
średniego zetknięcia się z myślą utworu. Słonimski nie ceni osobiście twór
czości O'Neilla. Jego sztuki (np. Annę Christie, Teatr Nowy, 1929, reż. Wa
cław Radulski) nazywa słabymi lub ckliwymi, co o tyle nie dziwi, że akurat 
w Warszawie wystawiano właśnie realistyczne dramaty O'Neilla, które jesz
cze nie wprowadzały poetyki psychoanalizy czy wywodzącej się od Junga 
„indywiduacji", stosowanej w późniejszych utworach. Jednak broni praw 
dramatu - nawet w przypadku dzieł drugorzędnych. Żąda, by teatr uczci
wie spełniał rolę pośrednika między tekstem a widzem, nie zaś zniekształcał 
tekst w drodze do widza i pozostawał czymś w rodzaju prywatnego labo
ratorium nawiedzonych i lekceważących publiczność reżyserów.

Recenzja Słonimskiego z Czarnego getta O'Neilla, granego w Teatrze 
Ateneum, nosi znamiona manifestu niezgody na ideologizowanie teatru. 
Sztuka ma fabułę przystępną: dobrze sytuowany Murzyn zakochuje się 
w białej kobiecie, która w momencie zajścia w ciążę zaczyna odczuwać 
wręcz atawistyczne uprzedzenie wobec swojego czarnego dziecka. Popada 
w kliniczną histerię, w końcu popełnia samobójstwo. Schiller napisał w pro
gramie, co Słonimski cytuje, że sztuka O'Neilla dotyczy problemów gospo
darczych Ameryki i walki klasowej, będącej wynikiem „wszechświatowego 
wyzysku"154. Krytyka oburza to sformułowanie, bowiem - zgodnie z zało
żeniami dramaturgii O'Neilla - miała ona opowiadać o dramacie konkret
nych ludzi (nie zaś o klasie społecznej), którzy zaczynają rozumieć swoje 
odmienności etniczne oraz psychiczne, i jest to ich osobista czy rodzinna 
tragedia, a nie tragedia społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. Słonimski 
dodaje, że jeśli ktoś tu kogoś wyzyskuje, to nie kapitalistyczny układ spo
łeczny, ale „sam teatr (...), który nie ma poważnego stosunku do pracy"155. 
Twierdzi, że różnego rodzaju wtręty słowne o tematyce rewolucyjnej poja
wiają się w spektaklu na zasadzie „chorobliwego maniactwa", zmierzające
go do podburzenia polskiej klasy robotniczej. Na zakończenie, już z czystej 
złośliwości, radzi Schillerowi, by przerobił na modłę proletariacką na przy
kład W Szwajcarii Słowackiego. Wówczas, jak przewiduje, burżuje pływaliby 
łódką po jeziorze, a biedni Szwajcarzy chodzili dookoła pieszo.
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Absurd - to najbardziej adekwatny termin uwydatniający skutki znie
kształceń ideologicznych, jakim ulegały dramaty w służbie reżysera propa- 
gandysty. Trzeba w tym momencie rozwinąć jeszcze jeden motyw, a mia
nowicie ingerencji cenzury prewencyjnej, i równocześnie dodać, że była ona 
stosowana w przedwojennych teatrach repertuarowych stosunkowo rzadko. 
Na pewno rzadziej niż wobec innych dziedzin artystycznych w tym okresie. 
Spektakularna akcja cenzury, połączona z operacją policyjną, jaka miała 
miejsce przy okazji wystawienia Krzyczcie Chiny, należała do zjawisk spora
dycznych i była odpowiedzią na próbę wprowadzania do teatru sztuk pro
radzieckich. Zdarzała się i wówczas, gdy dochodziło do rażących nadużyć 
prawa ogólnie stosowanego, czyli chroniącego poczucie bezpieczeństwa 
obywateli (choć z drugiej strony pogwałcała prawo autorskie, w przypadku 
Opery za trzy grosze Brechta, gdzie najpierw odgórnie zalecono cięcia tekstu, 
a potem zdjęto sam spektakl). Polski repertuar klasyczny był zwolniony 
z interwencji cenzorskich. Taki stan rzeczy tylko utwierdza w słuszności 
krytycznego sądu Słonimskiego na ten temat. Cenzura nie była surowa dla 
sztuki teatru, to sami artyści manipulowali treścią pokazywanych drama
tów. Sytuacja taka oburzała recenzenta w dwójnasób. Niewątpliwie nie był 
on w stanie powściągnąć złośliwości i sarkazmu wobec tego typu przedsię
wzięć. Naśmiewał się, kpił, drwił, żartował, był uszczypliwy, ale wszystkie 
te stylistyczne figury uzasadniał potrzebą nagany, jakiej bezzwłocznie nale
żało udzielić artystom. Coraz dosadniejszymi słowami i bardziej wyszuka
nymi analogiami próbował zdemaskować błąd w ujęciu przez nich proble
mów. Z jednej strony atakował i ganił, z drugiej - czul się całkowicie bez
radny wobec niemożności zmiany sytuacji. Wpadał w ton ironicznej rezy
gnacji, oznaczającej w zasadzie zawieszenie broni.

Wątek walki Antoniego Słonimskiego z propagandą teatralną jest istotny 
w jego recenzjach, ponieważ dowodzi po raz kolejny szczególnego wyczu
lenia - nawet przeczulenia - pisarza na punkcie zbyt swobodnych prze
kształceń i „wariacji" artystycznych stosowanych w teatrze. Te „wariacje" 
krytyk traktuje z nieufnością, ale nie tą typową dla ograniczonego tradycjo
nalisty czy konserwatysty, nieznoszącego przeróbek i reinterpretacji dra
matycznych w imię wręcz sakralnego przywiązania do stałości i niezmien
ności. Chodzi tu o niezgodę na fałsz czy kłamstwo, które w przypadku po
litycznych dyskusji na temat ideologii XX wieku przybierały formę niebez
piecznych i nieprzewidywalnych w skutkach manipulacji. Właśnie owo 
manipulowanie świadomością odbiorcy, celowe dezorientowanie go, inteli
gentne i wyrachowane bałamucenie ideowe zmierzało, zdaniem Słonim
skiego, do urobienia odbiorcy teatralnego na modłę przywołanej wcześniej 
radzieckiej ciemnej masy, tracącej orientację w tym, co dobre, a co złe 
w sztuce współczesnej, sycącej się teatralnym falsyfikatem. Taka zbałamu
cona widownia nie umie dociec, z czym w istocie ma do czynienia. W więk
szości nie czyta sama tekstów dramatycznych, chociażby z powodu braku 
szerokiego dostępu do ich tłumaczeń na polskim rynku. Przekłady dramatu 
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europejskiego przygotowywane były w dwudziestoleciu często na zamó
wienie pojedynczych teatrów. Pozostawały więc ich własnością, przecho
wywane w formie raczej skryptu niż profesjonalnego wydania. Wydaw
nictwa niechętnie publikowały utwory sceniczne. Autorzy takich tekstów 
radzili sobie w ten sposób, że wydawali je własnym nakładem. Druga kwe
stia to słabo rozwinięta krytyka dramatu. O ile można już mówić w tym 
czasie o specjalistycznych pismach, zajmujących się omówieniami spektakli 
teatralnych czy teatralnych teorii, o tyle bardzo trudno o rzetelną i publicz
nie dostępną krytykę utworów dramatycznych. W związku z faktem pewnej 
izolacji kulturowej Polski, jak i nieznajomości przez widza literatury euro
pejskiej, publiczność warszawska popadała stopniowo, według opisu Sło
nimskiego, w intelektualne uśpienie. Świadomie ogłupiający ją reżyserzy 
zmierzali do tego, by mieć w przyszłości do czynienia z publicznością bier
ną, podporządkowaną i niemyślącą.

Śłonimski pisał sporo o propagandzie teatralnej, gdyż jako dziennika
rzowi i komentatorowi życia społecznego temat scenicznej wizualizacji pro
blemów polityczno-ideologicznych był mu szczególnie bliski. Próbował 
w recenzjach odpowiedzieć na pytanie, o jakiego rodzaju współczesności 
teatr powinien opowiadać, jaki świat przedstawiać, jakie wskazówki prze
kazywać, jakie wartości ze sobą nieść? Jeśli prześledzić jego sprawozdania 
z wystawień sztuk Shawa czy Ibsena, bardzo wyraźnie nasuwa się wniosek, 
iż należał on do kategorii krytyków, dla których teatr stanowi przestrzeń 
przeżywania katharsis, wywołanego wstrząsem świadomości, że kultura 
europejska i w przeszłości, i dzisiaj była zawsze nabrzmiała okrucieństwem, 
bezdusznością i cynizmem. Zatem krytyk w teatrze dopomina się przede 
wszystkim o oczyszczenie moralne. Widz w takim teatrze odczuwa litość 
i trwogę wtedy, gdy jest mowa o przejawach celowego zła czynionego przez 
współczesnego człowieka i wiodącego nieuchronnie do tragicznego zakoń
czenia. Wrażliwy widz powinien wychodzić z teatru natchniony myślą 
o bezwzględnej konieczności zmiany sytuacji, czyli szukania w świecie do
bra, pokoju i zgody. Musi chcieć świat przekształcać, osobiście i dotkliwie 
odczuć powołanie do takiej misji. Zdać sobie sprawę, że jako jednostka wła
śnie jest odpowiedzialny za swój los, ale też za losy kraju i Europy - wbrew 
wszelkim tezom o dehumanizacji cywilizacji XX wieku czy popularnej 
u progu lat dwudziestych teorii zagubienia człowieka w zmechanizowanym 
i stechnicyzowanym świecie termitów, w obliczu globalnego wyścigu do 
bogactwa. Teatr, podobnie jak inne sztuki, musi stać się swoistym konfesjo
nałem, w którym następować będzie przeobrażenie grzesznika w czyniące
go pokutę nawróconego, widzącego więcej, ostrzej i szerzej. Nie może oszu
kiwać widza lub fałszować przedstawianej rzeczywistości. Świat, według 
Słonimskiego, zmierza w stronę zagłady i dlatego jedyną nadzieją jest zbio
rowe odrodzenie, możliwe w teatrze jako instytucji biorącej we władanie 
zbiorową duszę publiczności. Teatr ma mówić, jak jest oraz co zrobić, żeby 



120 ANTONI StONIMSKI - TEATR W DEMOKRACJI

było lepiej. Ma, podobnie jak teatr romantyków, nakłaniać do czynów, pro
wokować do działania.

Teatr, według Słonimskiego, to również kuźnia wyznawców nowocze
sności i postępu, zdolnych do reformowania zacofanego, zabobonnego spo
łeczeństwa. Krytyk lokuje się w grupie tych recenzentów (po raz kolejny 
obok Tadeusza Boya-Żeleńskiego), którzy z entuzjazmem witali hasła od
nowy świata, głoszone w duchu odkryć technicznych, fachowej wiedzy me
dycznej i praw obywatelskich jednostki. Przyjrzyjmy się zatem bliżej propo
nowanej przez Słonimskiego definicji teatru jako „trybuny walki o naprawę 
życia".

Taką nową rolę sceny krytyk postulował właściwie od początku swojej 
kariery recenzenckiej, ale nie dość wyraźnie. Dopiero w 1935 roku powie
dział otwarcie:

„Pisałbym więcej dla teatru gdyby nie to, że uważam teatr za trybunę, w któ
rej walczę o rzeczy obchodzące mnie najgłębiej"156.

156 A. Galis, Oko w oko..., dz.cyt., s. 1.
157 A. Słonimski [Teatr Łódzki w Warszawie, Teatr Capitol, Cyjankali Friedricha Wolfa, 

przekł. Jacek Frühling, reż. Leon Schiller, dek. Konstanty Mackiewicz, „Wiadomości Literac
kie", 13.07.1930, nr 28, s. 4].

Pośrednio odsłoni czytelnikowi tę koncepcję pięć lat wcześniej, przy oka
zji recenzji z niezbyt znanej w Polsce, a popularnej w Niemczech sztuki 
Friedricha Wolfa Cyjankali, wystawianej przez Leona Schillera w Teatrze 
Łódzkim w 1930 roku (pokazywanej w stolicy podczas gościnnych wystę
pów). Zdaniem krytyka, dramatyczna twórczość Wolfa zdolna jest zdziałać 
więcej niż polityka. Historia małej Hete, która dla spędzenia płodu 
przedawkowała cyjanek i umarła, uwrażliwia publiczność na patologie 
współczesnej kultury. Autor Cyjankali dopomina się o podniesienie stanu 
wiedzy ginekologicznej, o radykalne, jak na tamte czasy, zmiany obyczajo
we. Nie nawołuje do rewolucji i nie żąda obalania ustrojów. Jego teatr staje 
się, zdaniem Słonimskiego, trybuną, gdyż za pośrednictwem zmyślonej fa
buły zmierza do „poprawy znienawidzonego stanu rzeczy, pomniejszenia 
ilości krzywd, osłabienia nienawiści klasowej"157. Tak zdefiniowane zadania 
dopisują współczesnej scenie dodatkowe funkcje artystyczno-społeczne, 
mianowicie przekazywania wiedzy, na przykład z zakresu polityki popula
cyjnej, przez to uczenia widowni postępowego myślenia. Dramaturgia po
stulująca społeczno-obyczajowy progres to, zdaniem krytyka, najważniejsza 
forma współczesnej wypowiedzi teatralnej, choć oczywiście, ze względu na 
aktualność i doraźność tematu, może sytuować się w pobliżu sztuki plakatu. 
Słonimski zresztą nazwie twórczość Wolfa afiszem, protestem przeciw nik- 
czemnościom, tekstem publicystycznym, jednak ani w samej treści utworu, 
ani w reżyserii Schillera nie znajdzie płycizn myślowych. Wprost przeciw
nie, nazwie Cyjankali utworem należącym do „typu utworów nowego te
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atru"158, zaś inscenizację - po prostu - dobrą. Jego zdaniem różnica między 
dramatem Wolfa a innymi, omawianymi wcześniej tekstami o charakterze 
publicystycznym, polega na tym, że niemiecki pisarz próbuje walczyć 
o nowe rozumienie higieny, położnictwa i rozrodczości, a zatem odważne, 
oparte na badaniach medycznych postrzeganie współczesnej ginekologii. Te 
postulaty nie mają na celu indoktrynowania publiczności na rzecz określo
nych dyscyplin naukowych czy naginania przekonań widza do politycznych 
manifestów. Tłumaczą przygnębiający stan rzeczy w obrębie danej dziedzi
ny życia zbiorowego i przekonują, dlaczego powinien on ulec przeobrażeniu 
- bo Hete przez niewiedzę straciła życie, jest niepotrzebną ofiarą, ofiarą głu
poty. Słonimski porównuje umysłowość Wolfa do temperamentu intelektu
alnego Boya-Żeleńskiego, który - jako niegdysiejszy lekarz medycyny - 
przez niemal cały okres międzywojenny „walczył" w swej publicystyce 
o ustawę aborcyjną, prawo do rozwodów, prawa kobiet, upatrując w tych 
postulatach synonimu nowoczesnych przemian kulturowych. Teatr walczą
cy o natychmiastowe zmiany będzie dla Słonimskiego teatrem nowym.

158 Tamże, s. 4.
159 F. Wolf, Dramaty. Wybór, wstęp R. Szydłowski, PIW, Warszawa 1955.

Sztuka Wolfa, odczytywana w Niemczech jako skrajnie naturalistyczna, 
przyniosła pisarzowi pod koniec lat dwudziestych światowy rozgłos. Sam 
autor, jak podaję Roman Szydłowski we wstępie do pierwszego polskiego 
wydania Cyjankali159, powoływał się często na dane statystyczne dotyczące 
liczby poronień w Niemczech, które około 1928 roku wynosiły 800 tysięcy, 
i dodawał, że kobiety spędzały płód głównie z powodów ekonomicznych. 
Słonimski wierzy, że scena teatralna może - i nawet powinna - stać się miej
scem głośnego wyrażania krytycznych sądów na temat takiej sytuacji. Istot
ne jest, by odróżnić funkcję edukacyjno-artystyczną teatru od trywialnej 
propagandy. Zdaniem krytyka, teatr Wolfa wyraża treści artystyczno- 
-edukacyjne, gdyż jego celem jest kształtowanie świadomości społecznej, 
podnoszenie poziomu wiedzy o prawodawstwie, medycynie, kulturze, ro
zumianej jako tworzenie standardów i norm ludzkiego życia. A odbywa się 
to wszystko poprzez wzruszającą opowieść o ludzkim życiu, bliską wery- 
stycznemu autentyzmowi. Teatr służący celom utylitarnym jest o tyle do
puszczalny, o ile nie traci na wartości artystycznej i służy dobru ogółu.

Natrafiamy w tym momencie na rozwinięcie definiowanego już przez 
nas w poprzednich rozdziałach, a używanego przez Słonimskiego terminu 
sztuka współczesna, dramat współczesny, realizm. Zatem spośród spektakli 
oglądanych przez recenzenta „Wiadomości Literackich" ten zasługuje na 
uwagę, który opowiada o dzisiejszych problemach oraz o człowieku „tu 
i teraz". Problemy dzisiejsze to katastrofalny stan materialny obywateli 
wielu krajów europejskich i wynikająca z tej biedy niska świadomość ich 
praw oraz możliwości. Zadaniem teatru jest więc namawianie do po
wszechnej edukacji i przez to transformowanie świadomości Europejczyków 
na wyższy poziom wiedzy. Przez człowieka „tu i teraz" krytyk rozumie nie 
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tyle obdarzonego postfreudowską wrażliwością mieszkańca świata wła
snych omamów i iluzji czy surrealistycznych stanów duszy, ile rozumiejące
go konieczność postępu racjonalistę oraz reformatora. Taki człowiek będzie 
się kierował bardziej kategoriami rozumowymi niż emocjonalnymi. Powi
nien być dobrze wykształcony, inteligentny i posiadać określone poglądy 
polityczne. Zrozumiałe zatem, że Słonimskiego zaintryguje realizm scenicz
ny w duchu ibsenowskim i shawiańskim, podejmujący postulaty przebu
dowy mentalności i obyczajowości oraz reinterpretujący rolę kobiety i męż
czyzny w świecie rządzonym zasadami liberalizmu.

Kiedy przywołujemy nazwiska Ibsena i Shawa, konieczne wydaje się 
podkreślenie, że mimo zbieżności tematycznych, łączących utwory tych 
autorów, mamy tu do czynienia z dalece odmiennym typem dramaturgii. 
Ibsen, według klasyfikacji Petera Szondiego160, tworzy dramat analityczny, 
nawiązujący do tragedii greckiej Sofoklesa. Kompozycja tego dramatu pole
ga na powolnym i precyzyjnym odsłanianiu prawdy przeszłości, określającej 
w znacznym stopniu teraźniejsze czyny bohaterów. G.B. Shaw to natomiast 
twórca dramatu dyskursu, w którym osią akcji scenicznej jest rozmowa, 
wzbogacana i rozszerzana o kolejne kwestie oraz tematy. O ile jednak dra
maturgia Ibsena była sposobem na wychodzenie dramatu europejskiego 
przełomu XIX i XX wieku z kryzysu formy (podobnie Szondi lokalizuje 
twórczość Czechowa, Strindberga, Hauptmanna i Maeterlincka), o tyle 
utwory Shawa kontynuowały wzorzec dramaturgii poprzedniego stulecia. 
Innowacją Shawa, oprócz absolutyzowania dialogu, to znaczy podporząd
kowania akcji dramatycznej konfrontacji poglądów bohaterów, będzie ich 
samookreślanie się, nie przez wypowiedzi innych osób na ich temat, ale 
autoprezentację tez i stanowisk. Shawa uznaje się do dziś za inspiratora 
sztuki konwersacji w stylu Beckettowskim, przeżywającej swój rozkwit do
piero po II wojnie światowej.

160 P. Szondi, Teoria nowoczesnego dramatu, 1880-1950, przekł. E. Misiołek, PIW, Warszawa 
1976.

Omówienia sztuk autora Pigmaliona zajmują w twórczości recenzenckiej 
Antoniego Słonimskiego chyba najpokaźniejsze miejsce (razem około 15 
sprawozdań teatralnych). Krytyk nie pomija prawie żadnej premiery dwu
dziestolecia (wyjątek stanowi Św. Joanna, recenzowana w 1924 roku na ła
mach „Wiadomości Literackich" przez Jana Lechonia, oraz Żołnierz i bohater 
z 1935 roku - omawiany przez Jerzego Wittlina). Śledzi rozwój twórczości 
tego dramatopisarza, porównuje wcześniejsze sztuki z późniejszymi, zwraca 
uwagę na historię polskich premier i ich recepcję. Za każdym razem podkre
śla wysoką wartość artystyczną jego utworów. Wskazuje na ich związki 
z dramatopisarstwem Ibsena. I o ile Ibsen ugruntował swoją pozycję na pol
skich scenach w okresie modernizmu, o tyle dopiero lata dwudzieste i trzy
dzieste przybrały postać triumfalnego przemarszu Shawa przez sceny war
szawskie. Teatr Polski, na przykład, w czerwcu 1929 roku dał światową 
prapremierę Wielkiego kramu w reżyserii Karola Borowskiego. Polskę nazy
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wało się w tym czasie „drugą ojczyzną sztuk Shawa". Istotne, że dla Słonim
skiego nie lata dwudzieste, a przełom dwudziestych i trzydziestych stawał 
się odpowiednim momentem do właściwego odbioru tej dramaturgii przez 
publiczność, dopiero wtedy rozumiejącą dylematy demokracji - jednego 
z ważniejszych wątków Shawiańskich. Rozważania Słonimskiego na temat 
Ibsena i Shawa, bogate w pozateatralne refleksje, pełne osobistego zaanga
żowania, niepozbawione kąśliwych uwag o dezaktualizacji niektórych za
gadnień, z drugiej strony podszyte fascynacją oraz podziwem dla znakomi
tego pióra i erudycji obu pisarzy, stanowią swoisty wykład jego światopo
glądu. Co istotne, nie jest to wykład przekonań teatralnych par excellance. 
W recenzjach tych objawia się ostry osąd Słonimskiego o europejskiej polity
ce. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że dwie te płaszczyzny: dys
kursu estetycznego i polityczno-społecznego, są stale obecne w warsztacie 
krytycznym Antoniego Słonimskiego. Niezwykle zauważalne jest to właśnie 
przy okazji sprawozdań pisanych z inscenizacji Shawa.

Do pierwszej grupy omawianych utworów autora Ślepego zaułku zaliczyć 
można sztuki rozprawiające się z wiktoriańską moralnością i postulujące 
wyzwolony feminizm. To przede wszystkim Związek niedobrany, Nowa umo
wa małżeńska, Profesja pani Warren oraz odmienna kompozycyjnie i proble
mowo od tamtych sztuk Kandyda. Pierwowzorem tych utworów były Dom 
lalki i Upiory Ibsena. Shaw wielokrotnie pisał o fascynacji Ibsenowską Norą. 
Tematyce poszukiwania wolności przez kobiety poświęcił spory fragment 
Kwintesencji ibsenizmu; rozprawy, która pod pozorami analizy dramaturgii 
słynnego Norwega przybrała formę manifestu własnych założeń artystycz
nych. Shaw przede wszystkim kwestionuje pojęcie powinności małżeńskich, 
typowe dla epoki wiktoriańskiej, twierdząc, że jedynym obowiązkiem czło
wieka jest dotrzymanie wierności samemu sobie, a zatem dążenie do samo
realizacji. Polemizuje z oświeceniowym racjonalizmem, przeciwstawiając 
mu modernistyczną Life force, czyli Wolę życia, nieujarzmiony pęd ku wolno
ści duchowej, wynikający z przyrodzonych człowiekowi potrzeb odkrywa
nia nowych światów. Społeczeństwo wiktoriańskie Shaw dzieli na ideali
stów, filistrów i realistów, twierdząc, że dwie pierwsze grupy to ludzie 
skrępowani konwencjami, realiści natomiast wyznają zasadę:

«... kto wyrzeka się woli życia i wolności w świecie żywych i wolnych ludzi, kto 
szuka ideału nie po to, by być sobą lecz »prawym człowiekiem« - ten jest moral
nie martwy i zgniły"161.

161 G.B. Shaw, Kwintesencja ibsenizmu, przekł. C. Wojewoda, PIW, Warszawa 1960, s. 37.

Moralnie żywym realistą jest dla Shawa bohater dramatów Ibsena, człowiek 
nieprzeciętny w tym sensie, że potrafiący dokonywać radykalnych wybo
rów. Obalanie przebrzmiałych form współżycia między ludźmi możliwe 
jest, zdaniem autora, właśnie w okresie wygasania ery wiktoriańskiej, bo
wiem „organizacja społeczna do tego stopnia przerosła instytucję małżeń
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stwa, że jej brak nie będzie zagrażał istnieniu społeczeństwa"162. Zatem roz
pad modelu tradycyjnej rodziny niekoniecznie pociągał za sobą rozpad 
norm, praw i zasad rządzących społeczeństwem. Wykształcało ono równo
legle inne formy współżycia między ludźmi, które pozwalały na zachowanie 
równowagi, jeśli idzie chociażby o przyrost demograficzny czy wskaźnik 
wzrostu gospodarczego.

162 Tamże, s. 29.
163 B. Bałutowa, Dramat Bernarda Shaui..., dz.cyt., s. 53.

Spróbujmy teraz odpowiedzieć na pytanie, jak powyższe założenia reali
zowane są w utworach Shawa. Związek niedobrany to dyskusja na temat mał
żeństwa, traktowanego na początku XX wieku bardziej jako finansowa 
transakcja aniżeli próba wspólnego życia. Kobieta musi zdawać sobie spra
wę z ulotności uczuć małżeńskich i dlatego powinna liczyć się z ewentual
nymi zdradami męża. Z kolei pretendent do jej ręki od początku swych za
lotów w ogóle nie bierze pod uwagę miłości, ale - majątek narzeczonej. 
W taki upokarzający sposób rysuje się przyszły mariaż głównej bohaterki, 
Hypatii. Nowa umowa małżeńska to radykalny sprzeciw wobec instytucji mał
żeństwa, rozumianej jako konwencja społeczna, zakładająca, że ludzie raz 
sobie ślubujący miłość powinni pozostać dozgonnie wierni. Shaw w tak 
pojętej intercyzie dostrzega źródło poważnych problemów. Odczytuje ją 
jako anachronizm, który nie przetrwa próby czasu na skutek dokonań XIX- 
-wiecznego ruchu wyzwoleńczego kobiet, a także - potrzeby niezależności 
finansowej mężczyzn. Małżeństwo ogranicza ludzi poprzez, jak podaję Bar
bara Bałutowa,

„... przymus wspólnego mieszkania i ciągłej obecności, odpowiedzialność mająt
kową za żonę, trudności w otrzymaniu rozwodu, poligamiczną stronę natury 
ludzkiej"163.

Stopniowe odchodzenie od wizerunku rodziny jako układu zobowiązań 
powodowało pułapkę innego typu, a mianowicie liberalizację stosunków 
seksualnych i przez to rozluźnienie więzi międzyludzkich. Wraz z nasta
niem XX wieku uczucie miłości zaczęto traktować jako zjawisko podejrzane.

Związek niedobrany oraz Nowa umowa małżeńska, te już nienowe sztuki 
Shawa (1910,1911), zostały dobrze przyjęte w Polsce, jak twierdzi Słonimski, 
dopiero w latach trzydziestych, ponieważ wcześniej świadomość demokra
tyzacji życia nie należała do zjawisk powszechnych. Trwanie z pokolenia na 
pokolenie w świecie pozbawionym struktur państwowych, bez możliwości 
rewindykacji praw na rzecz ogółu czy dostępu do swobód liberalnych czy
niło ze społeczeństwa polskiego zbiorowość zacofaną i, co gorsza, nieświa
domą swoich ograniczeń. Musiało ono stopniowo dojrzewać do stawienia 
czoła problematyce charakterystycznej dla krajów wysoko rozwiniętych, 
które - jak na przykład Anglia - pod koniec XIX wieku usiłowały się roz
prawić z przestarzałą obyczajowością. Krytyk piszę:
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„Dawniej, dwadzieścia lat temu, różnice były może zbyt wielkie i środowisko 
Związku niedobranego mogło czynić na przeciętnym widzu wrażenie egzotyzmu. 
Dziś możemy się przyjrzeć z bliska młodzieńcom fabrykującym trykoty i grają
cym w tenisa (mamy nawet takiego mistrza Polski), nie dziwi nas arystokracja 
rozmawiająca o klozetach i trawieniu, bo wiemy ju ż, że to ordynarna i źle wy
chowana sfera",64.

Oczywiście, Anglię należałoby potraktować jako wyjątek, gdyż stosun
kowo wcześnie na wyspach rozpoczął się marsz ku wyzwoleniu buntowni
czych sufrażystek, który wywalczył im najpierw prawa rozwodowe (1857 
rok), potem prawo opieki matek nad dziećmi, by wreszcie wprowadzić 
„Married Women's Property Act", czyli ustawę pozwalającą na rozdział 
majątku. Kwestia edukacji pozostała długo sporną, podobnie jak praw wy
borczych. Praktycznie jeszcze do lat dwudziestych ubiegłego wieku Angiel
ki nie mogły zdobywać stopni naukowych, choć studiowały na uniwersyte
tach. Prawa wyborcze otrzymały dopiero w 1928 roku (paradoksalnie póź
niej niż w Polsce, tu prawo wyborcze dla kobiet weszło w życie w 1918 ro
ku). Właśnie w Anglii na przełomie wieków uaktywniają się socjaliści. Re
zultatem ich publicznej działalności jest uprawomocnienie się związków 
zawodowych, wprowadzenie robotniczych posłów do parlamentu, w końcu 
- zalegalizowanie Partii Pracy. Machina zmian społeczno-politycznych po
ciągała za sobą ogromne przekształcenia mentalności, objawiające się mię
dzy innymi próbą redefinicji zasad obyczajowych. Polska w tym czasie or
ganizowała siły polityczne do przyszłych Legionów i dążyła do przywróce
nia niezależnej państwowości. Po 11 listopada 1918 roku z kolei borykała się 
z problemem budowania instytucji społecznych i mechanizmów rządzenia. 
Kwestie szczegółowych zmian w ustawodawstwie wydawały się w latach 
dwudziestych nie przystawać do rzeczywistości. Wtedy podejmowano do
piero żmudne prace nad zapisami kompetencji sędziów, urzędów, stabili
zowaniem się prawa podatkowego; walczono z fanatycznymi zamachow
cami (słynny był zamach na Piłsudskiego, incydenty podkładania bomb pod 
redakcje dzienników czy pod gmach Uniwersytetu Warszawskiego). 
Z chwilą ukonstytuowania się demokracji, co krytyk postrzega jako zjawisko 
początku następnej dekady, odbiorcy byli w stanie lepiej rozumieć Shawiań- 
ską satyrę wymierzoną przeciw społeczeństwu angielskiemu, którego repre
zentantów (arystokrację, kler, fabrykantów, generałów, ludzi o różnych gu
stach, zamiłowaniach, a nawet upodobaniach seksualnych) Shaw odmalo
wał w dramatach z dosadnymi szczegółami. Z żalem Słonimski stwierdza: *

,M A. Słonimski [Teatr Mały, Związek niedobrany George'a Bernarda Shawa, przekl. Florian 
Sobieniowski, reż. Arnold Szyfman, dek. Karol Frycz, „Wiadomości Literackie", 9.03.1930, 
nr 10, s. 6].



126 ANTONI SŁONIMSKI - TEATR W DEMOKRACJI

„Niechby autor polski pokazał na scenie generała polskiego w mundurze b i- 
skupa i księdza w sutannie, po paru zdaniach pierwszego aktu Grzymała dostał
by tańca św. Wita"165.

165 Tenże [Teatr Nowy, Nowa umowa małżeńska George'a Bernarda Shawa, przekł. Florian 
Sobieniowski, reż. Irena Solska, „Wiadomości Literackie", 2.11.1930, nr 44, s. 4].

im Wystawianie Profesji pani Warren Shawa, po pierwszych, prywatnych inscenizacjach 
dramatu, przygotowanych przez Stage Society (1902), było w Anglii zakazane przez Lorda 
Szambelana aż do 1925 roku.

Krytykowi imponuje swoboda, z jaką dramatopisarz bezlitośnie ośmiesza 
Anglików. Zachwyca go liberalizm sądów i ocen. Z goryczą konstatuje, że 
w Polsce władza traktowana jest z namaszczeniem i dlatego tak trudno 
o dosadną krytykę rządzących.

Kolejnym dramatem Shawa, szkicującym nowe stosunki ekonomiczne 
kapitalistycznej Anglii i jeszcze inny obraz kobiety, była Profesja pani Warren. 
Jej pierwsze wystawienia, zwłaszcza te nowojorskie z 1905 roku166, wywo
łały skandal w Europie. Pisarz obnażył w sztuce mechanizm robienia pie
niędzy na zorganizowanej, międzynarodowej sieci domów publicznych, 
a tym samym na naiwności kobiet i ich biedzie. Najbardziej bulwersował 
fakt, że majątek zbijał nie - jak to bywało w innych sztukach - krwiożerczy 
przedsiębiorca, ale pani Warren, pierwsza w historii dramatu europejskiego, 
harda i silna, burdelmama. Warren to niezależna finansowo profesjonalistka, 
która - podróżując nieustannie między Brukselą, Wiedniem a Budapesztem
- potrafiła samodzielnie wychowywać Wiwien, płacąc za jej elitarne oks- 
fordzkie wykształcenie. Pani Warren nie staje, jak poprzednie bohaterki 
Shawa, przed dylematem odrzucenia związków opartych na hipokryzji. 
Dawno podjęła decyzję o lekceważeniu ocen społecznych i kierowaniu się 
osobistym zyskiem. Należy do sfery kobiet wyzwolonych. Kluczowym jej 
problemem jest konflikt z córką, która - odkrywszy źródło pieniędzy matki
- postanawia zerwać z nią kontakty. Profesja pani Warren zawiera jeszcze 
dodatkowy wątek, mianowicie krytykę kapitalizmu jako systemu, w którym 
kobietom lekkich obyczajów żyje się bardziej luksusowo niż robotnikom. 
Wyzyskiwani, bo do takich zaliczała się kiedyś eksprostytutka Warren, stają 
się wyzyskującymi, co wskazuje na brak trzeciego wyjścia w arbitralnie uło
żonych przez historię stosunkach społecznych. Można być tylko po jednej 
z dwóch możliwych stron.

Również Profesję pani Warren ogląda Słonimski oczami widza późnych lat 
trzydziestych, jednak w tym wypadku interesują go bardziej niekonsekwen
cje charakteru postaci niż recepcja dzieła. Krytyk rozumie, że londyńska 
urzędniczka buntuje się przeciwko matce i wybija się w dwójnasób na sa
modzielność. Odrzuciwszy jej miłość i wybierając karierę, zmierza w kie
runku umoszczenia sobie życia na wzór profesjonalnej samotnicy, zdolnej 
do funkcjonowania poza obszarem rodziny. Przemiana ta polega na poka
zaniu, charakterystycznego dla dramaturgii Shawa, procesu przeistaczania 
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się bohaterki w shawiański typ „kobiety niekobiecej", o której Sonja Lorichs 
tak piszę:

„Tworząc postać sceniczną, dalekowzroczny Shaw przewidział, że kobieta 
przemieni się w stworzenie daleko odmienne od wiktoriańskiego ideału »kobie
cej kobiety« i w kilku swoich sztukach postuluje, że motorem tego procesu po
winna być edukacja"167.

167 S. Lorichs, The unwomanly woman in Bernard Shaw's drama and her social and political back
ground, Ada Universitatis Upsaliensis, Studia Anglistka Upsaliensia, Upsala 1973, s. 54.

168 A. Słonimski [Teatr Malickiej, Profesja pani Warren George'a Bernarda Shawa, reż. Zby
szek Sawan, dek. Stanisław Kurman, „Wiadomości Literackie", 21.06.1936, nr 25, s. 6].

Krytyk nie umie odpowiedzieć na pytanie, ku czemu tak naprawdę 
zmierza niekobieca, wyedukowana Wiwien. Wydaje się, że brnie w skrajny 
indywidualizm. Oprócz spektakularnego gestu odrzucenia stylu życia mat
ki, opartego na sile pieniądza, nie prezentuje w dramacie alternatywnego 
sposobu egzystencji, który - pozostając poza zależnościami rynku - gwa
rantowałby zarówno osobisty, jak i zawodowy sukces. Nie przekonuje rów
nież Słonimskiego teza Shawa, mówiąca o biedzie, która popchnęła panią 
Warren do uprawiania niecnego procederu, czyli o ekonomicznej genezie jej 
działalności. Pisze: „Warunki życiowe mogły z niej zrobić ofiarę stręczyciel- 
stwa, ale nie wielką organizatorkę domów publicznych w całej Europie"168. 
Ten zarzut wydaje się o tyle uzasadniony, że sama Warren przyznaję się do 
szczególnej pasji, jaką odkryła w sobie, prowadząc międzynarodowy biznes. 
Często przebywa za granicą, i to nie na prowincji, ale w metropoliach euro
pejskich, łączy przyjemne z pożytecznym, to znaczy zarobkowanie z afirma- 
cją życia. Warren żyje w zgodzie z samą sobą, a - co jeszcze bardziej zaska
kujące - jest osobą sympatyczniejszą niż jej córka. Przy recenzowaniu spek
taklu Marka Sawana, granego w Teatrze Malickiej, Słonimski pokusił się 
o zwykle pomijaną przez siebie perspektywę postrzegania zachowań boha
terów dramatycznych, mianowicie perspektywę psychoanalizy. Zastosował 
ją w zasadzie tylko przy Profesji. Jak zauważał, postacie tego dramatu „ob
nażają freudowskie kompleksy" i dlatego istotnym kluczem do ich inter
pretacji nie jest ekonomiczna gra sił, ale psychologiczna teoria popędów. 
Wspominał o podświadomym erotyzmie przedstawianych w sztuce stosun
ków rodzinno-towarzyskich. Syn pastora, niegdysiejszego kochanka War
ren, czyni umizgi do sędziwej burdelmamy, a Crofts, jej wspólnik, chce się 
żenić z Wiwien, której mógłby być ojcem i którą zna od niemowlęctwa. Jako 
chytry kapitalista, dąży do tego, by majątek pozostał pod jednym dachem, 
ale też nie skrywa swego pożądania dziewczyny. Zatem przedstawione tu 
relacje międzyludzkie świadczą o dalece postwiktoriańskiej obyczajowości, 
wytłumaczalnej jedynie znajomością meandrów ludzkiej psychiki. Na po
ziomie akcji dramatycznej wszystko układa się całkiem zgodnie i pomyślnie. 
Zaprzyjaźnione grono osób dobrze znosi własne towarzystwo i pomaga 
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sobie finansowo. Na poziomie instynktu i emocji łączy bohaterów nić seksu
alnego uzależnienia, powodująca ich wzajemnie udręczenie.

Kandyda i Ibsenowska Nora stają przed koniecznością dokonania wyboru 
pomiędzy tradycją, rutyną a nową rzeczywistością, której można dosięgnąć 
dopiero po uczynieniu gestu negacji wobec aktualnych warunków życia, 
podobnie jak zrobiła to Wiwien. Nora, przykładna żona i dobra matka, 
w obliczu kryzysu swojego małżeństwa postanawia opuścić Torwalda Hel- 
mera i trójkę dzieci. Zaczyna rozumieć, że była lalką zamkniętą w na pozór 
szczęśliwym domu. Dojrzewa w niej potrzeba samorealizacji nie jako żony, 
ale jako kobiety. Bohaterka emancypuje się, zostawia rodzinę i odchodzi. 
Walczy o swoją prawdę. Kandyda jest przeciwieństwem Nory w tym sensie, 
że spośród dwóch kochających ją mężczyzn wybiera męża, pastora Morela, 
działacza socjalistycznego, szanowanego mówcę. Wybiera stabilizację. Poeta 
Marchbank, romantyczny arystokrata o rozwichrzonych poglądach, impo
nuje jej niezależnością umysłu i uczuć, ale nie jest w stanie wyrwać z miesz
czańskich przyzwyczajeń. O tych utworach Ibsena i Shawa tak piszę Chri
stopher Innes:

„Zakończenie Kandydy neguje ideał Tristana i Izoldy/Antoniusza i Kleopatry, 
w którym świat zostaje stracony dla miłości, jak również konwencje XIX-wiecznej 
komedii miłosnej, w której mąż dowiódłby swej wyższości nad poetyckim ko
chankiem. To nie romantyczny eskapizm (poeta i arystokrata versus materiali- 
styczna solidność) pociąga Kandydę, lecz to, że Marchbank potrzebuje jej emo
cjonalnie, natomiast przy wyborze męża kieruje się tym, że jest słabszy z dwóch 
mężczyzn. Jednocześnie to rozwiązanie odwraca wzorzec Domu lalki w którym 
emancypacja oznacza zatrzaśnięcie za sobą drzwi do życia rodzinnego"169.

169 C. Innes, Modem British Drama 1890-1990, Cambridge University Press, Cambridge 1992, 
s. 18.

Słonimski zadziwiająco inaczej interpretuje oba teksty literackie. Dom lal
ki daje mu asumpt do polemiki z konstrukcją przedstawionych zdarzeń, 
natomiast Kandyda staje się polem raczej do dywagacji politycznych aniżeli 
do psychologicznej analizy miłosnego trójkąta. Dom lalki to dla krytyka ma
nifest feminizmu. Zdaniem Słonimskiego, autor nie dał Helmerowi szans na 
obronę jego postawy. Nie pozwolił mu zrozumieć heroiczności Nory i jej 
samotnych wysiłków, zmierzających do ratowania zdrowia męża. Zbyt 
chętnie uczynił z Helmera kabotyna o ciasnych horyzontach. Bohaterka od
chodzi, jeśli dalej podążać za myślą sprawozdawcy, by dowiedzieć się, kto 
miał rację: ona czy społeczeństwo, które akceptuje małżeńską hipokryzję. 
Krytyk stawia pytanie, czy sytuacja rozwiązałaby się podobnie, gdyby 
Torwald mógł przemyśleć sprawę i gdyby Nora pozwoliła mu na rachunek 
sumienia. Ten brak przestrzeni konfesyjnej w sporze pomiędzy głównymi 
bohaterami świadczy o chęci nadmiernego wyeksponowania przez autora 
tematu kobiecego wyzwolenia. Interpretacje, które sugerują krzywdzący dla 
Helmera obrót spraw, pojawiały się dość często przy okazji światowych 
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premier Domu lalki. Krytycy pisali o moralnej odrazie czy ogólnej niechęci 
wobec czynów Nory. W jednym byli zgodni - że postać głównej bohaterki 
dostarczała niezwykłych możliwości interpretacyjnych, toteż rola mogła stać 
się doskonałym materiałem aktorskim. Słonimski pisał:

„Bogactwo stanów uczuciowych, zmienność ustawiczna, niezwykle bogata 
skala przeżyć - wszystko to daje możliwości najświetniejszego popisu dla aktor
ki"17«.

Podobnie jak przy uwagach dotyczących sztuk Zofii Nałkowskiej czy 
prozy Dostojewskiego, ważny jest dla krytyka wartościowy materiał dra
matyczny, na którego podstawie artyści budują swoje role - „wtopione" 
w kreowane na scenie życie. Będą więc dla niego miały sens te utwory, które 
pozwalają aktorom na rozwinięcie szerokiej gamy zachowań i emocjonal
nych doznań u tworzonych przez nich bohaterów oraz budowanie nasączo
nych dogłębnymi przeżyciami, wieloznacznych postaci.

Podstawowy motyw Kandydy - świat dzieli się na słabych, uduchowio
nych Morelów i silnych, przebojowych Marchbanków - zdewaluował się, 
twierdzi Słonimski. Ten sposób rozumienia utworu Shawa nie przetrwał 
próby czasu. Dramat miał ośmieszyć pięknoduchów, a zarazem ostrzec 
przed ich kusicielskim urokiem, wyzwalającym tęsknotę do wyższych form 
życia. Miał również pokazać konflikt między potrzebą wielkiej miłości 
a uczuciem oddania człowiekowi, którego się szanuje i któremu się jest po
trzebnym. Krytyk piszę:

„Życie pokazało nam inną stronę pastora Morel. Nauczyło nas prawdy, mało 
przed półwiekiem znanej, o niebezpieczeństwie wielkich mówców i »socjalistów« 
w rodzaju pastora Morel. Mąż Kandydy z nieszkodliwego demagoga, porywaj ą- 
cego tłumy darem wymowy, przerodził się w postać drapieżną"170 171.

170 A. Słonimski [Teatr Kameralny, Nora Henryka Ibsena, reż. Karol Adwentowicz, dek. Ire
na Lorentowicz-Karbowska, „Wiadomości Literackie", 17.03.1935, nr 11, s. 7].

171 Tenże [Teatr Malickiej, Kandyda George'a Bernarda Shawa, reż. Zbyszek Sawan, dek. 
Stanisław Kurman, „Wiadomości Literackie", 16.01.1938, nr 3, s. 5].

Recenzja ponownie przywołuje, ufundowaną na doświadczeniach życia 
politycznego, perspektywę lat trzydziestych w ocenie sztuk Shawa. Krytyk 
twierdzi, że polityka zmienia ludzi, wykrzywiając ich osobiste cnoty i nie
gdysiejsze zalety. Nie można więc, patrząc na obecne konflikty polityczne, 
interpretować Kandydy w duchu idealistycznych sporów na temat socjali
zmu angielskiego II połowy XIX wieku. Współczesny Morel wyrósł, zda
niem Słonimskiego, na politycznego lisa, podczas gdy romantyczny poeta 
rozpłynął się w westchnieniach do niedoszłej miłości i zasklepił w obycza
jach swojej warstwy społecznej. Dzisiejsza Kandyda wybiera więc nie sła
bość, a - siłę. Nie musi grać wobec Morela roli „Matki-Dziewicy", „Macie
rzyństwa", gdyż Morel staje się osobowością dominującą i dlatego bez więk
szego trudu jest w stanie zatrzymać ją przy sobie. Słonimski czyta Kandydę 
przez pryzmat polskich sporów politycznych. Wspomina o brutalizowaniu 
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się i demoralizacji działaczy socjalistycznych, którzy zapomnieli o ideałach, 
a przy wdrażaniu swoich programów chętnie uciekali się do rękoczynów172.

172 Interpretacja Słonimskiego pominęła jeden istotny szczegół dramatu, a mianowicie 
przymierze socjalizmu z kapitalizmem, uwidocznione w kontraktach Morela z teściem Burge- 
sem, producentem ubrań dla biednych parafian. W momencie ukazania się sztuki epizod ten, 
nazywany „upadkiem rewolucjonisty", był najczęściej atakowany przez kolegów Shawa 
z „Towarzystwa Fabiańskiego". Kandyda obdarzona została przez Beatrice Webb (jedną 
z działaczek Fabianów) obraźliwym mianem „sentymentalnej prostytutki", bowiem upodliła 
Morela, namawiając go do zawarcia porozumienia z Burgesem.

173 J.L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, przekł. M. Sugiera, przedm. 
J. Błoński. Ossolineum, Wrocław 1995, s. 66.

174 A. Słonimski [Teatr Kameralny, Wróg ludu Heryka Ibsena, przekł. Wacław Berent, reż. Je
rzy Ronald-Bujański, oprać, scenicz. Mieczysław Różański, „Wiadomości Literackie", 
22.10.1933, nr 46, s. 5]. Poprzednia premiera recenzowanego przez Słonimskiego Wroga ludu 
odbyła się w Teatrze Narodowym, w reżyserii Ludwika Solskiego, z dekoracjami Wincentego 
Drabika. Krytyk zamieścił swoje sprawozdanie z tego przedstawienia w „Wiadomościach 
Literackich" z 6.06.1926, nr 23, s. 4. Inne recenzje z wystawianych w Warszawie dramatów 
Ibsena pojawiły się w następujących numerach tygodnika „Wiadomości Literackie": Upiory 
w reżyserii Aleksandra Węgierki, w dekoracjach Stanisława Jarockiego, wystawiane na deskach 
Teatru Nowego, 1.04.1934, nr 13, s. 12; Nora z Teatru Kameralnego, w reżyserii Karola Adwen
towicza, z dekoracjami Ireny Lorentowicz-Karbowskiej, 17.03.1935, nr 11, s. 7.

Niezdemoralizowanym jeszcze socjalistą i zarazem reformatorem świata 
jest natomiast dla Słonimskiego doktor Stockmann z Wroga ludu Ibsena. 
(Słonimski relacjonował dwie premiery dramatu na warszawskich scenach, 
w 1926 i 1933 roku). Norweski Judym to człowiek walczący ze skorumpo
wanym otoczeniem i w wyniku walki tracący pozycję społeczną; idealista, 
o którym J.L. Styan piszę, że musi zostać podeptany przez realistów i pio
nierów, bowiem

„... u podstaw dramaturgii Ibsena znajduje się założenie, że sankcję ludzkim czy
nom nadają ich życiowe skutki, a nie zgodność z jakimkolwiek ideałem: »Złotą 
zasadą jest to, że nie ma żadnej złotej zasady«"173.

Właśnie ze względu na brak zasady, jak pisał Antoni Słonimski w drugiej 
recenzji,

„... walka o prawdę stała się dziś nikomu niepotrzebnym luksusem, jakimś przy
wilejem maniaków, nieznaczącym pieniactwem wywodów drukowanym petitem 
w pismach przez nikogo nie czytanych. Słowo coraz bardziej słu ży agitacji"174.

Podczas gdy brak złotej zasady dla Ibsena jest jednocześnie podstawą 
działania bohaterów, w sprawozdaniu „Wiadomości Literackich" brak za
sady w działaniu ewokuje u krytyka uczucie goryczy wobec świata, którym 
rządzi kryterium opłacalności. Doktor Stockmann, pragnący uchronić kura
cjuszy przed zatruciem ściekami lokalnej garbarni, jest dla rady miejskiej 
zakałą, szkodzącym jej kampanii wyborczej. Ponieważ walczy samotnie 
z większością, jego walka wydaje się skazana na niepowodzenie. Zamknię
cie uzdrowiska grozi przecież deficytem w budżecie miasta. Żeby temu za
pobiec, burmistrz marginalizuje głos Stockmanna. W finale próbuje namó
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wić go do odwołania jego stanowiska. Obiecuje przywrócić posadę lekarza 
zdrojowego. Bohater odmawia, zamyka się we własnym świecie, by wy
chowywać synów na uczciwych ludzi.

Pierwsza recenzja Słonimskiego dotycząca Wroga ludu, wystawionego 
w Teatrze Narodowym w reżyserii Ludwika Solskiego, zawierała konstata
cje odnoszące się do tematu walki jako podstawowej zasady organizującej 
życie i działalność człowieka. W recenzji z Teatru Kameralnego widać jego 
większe zaangażowanie emocjonalne w kwestię lekceważenia przez poli
tycznych decydentów szlachetnych wysiłków. Krytyk przyznaję się do sen
tymentu wobec dramatów inspirujących do wiary w siłę jednostki, potrafią
cej przeciwstawić się masie; jednostki, która dla idei (podobnie jak Przełęcki 
w Przepióreczce) potrafi zrezygnować z wysokiej pozycji zawodowej. Postać 
doktora Stockmanna jest dla Słonimskiego symbolem czasów „zamożności 
moralnej"175; czasów, kiedy reformatorzy-maniacy, na przykład polscy po
zytywiści, pragnęli zmieniać świat na lepsze. Służbę społeczną traktowali jako 
wyższą formę życia i dlatego byli w stanie poświęcić jej osobiste szczęście.

175 Tenże [Teatr Kameralny, Wróg ludu..., dz.cyt., s. 5].
176 Tenże [Teatr Polski, Wielki kram George'a Bernarda Shawa, przekł. Florian Sobieniowski, 

reż. Karol Borowski, dek. Karol Frycz, „Wiadomości Literackie", 23.06.1929, nr 25, s. 4].

Jeśli założyć, że tematem Wroga ludu jest również wadliwość demokracji 
(co poniekąd tłumaczy ironiczny tytuł sztuki), to wiedzie stamtąd już prosta 
droga do Wielkiego kramu Shawa, krytycznie traktującego angielską monar
chię konstytucyjną. Centralną postacią dramatu jest król Magnus, wykorzy
stujący kryzys gabinetowy dla umocnienia władzy. Wokół niego krążą so
cjalistyczni parlamentarzyści pod wodzą Proteusa, przedstawieni przez 
Shawa jako kłótliwi głupcy, chcący odsunąć Magnusa od wpływów. Autor 
obnaża w utworze zachowania zarówno jednej, jak i drugiej strony. Pisze 
o chorobliwości etykiety dworskiej, zamiłowaniu do wykwintności ceremo
niału królewskiego i nadmiernej celebracji protokołu. Z kolei polityków 
przedstawia jako pionki, łatwo podporządkowujące się manipulacji króla. 
Przy okazji omawiania spektaklu Karola Borowskiego w Teatrze Polskim 
Słonimski rozważa możliwości ustrojowe angielskiej demokracji. Jego recen
zja jest swoistym aktem niewiary (podobnie jak sam tekst Shawa) w demo
krację jako jedyny w historii ludzkości system, artykułujący wolę i wolność 
jednostek. Według dramatopisarza, rządzi nią przede wszystkim chęć mno
żenia pieniędzy i zysku. Ponieważ większość parlamentarzystów ma 
udziały w spółkach kapitałowych, tak kierują oni ustawodawstwem, by 
służyło ich partykularnym interesom. Demokracja angielska Wielkiego kramu 
to system fałszywy - twierdzi Słonimski - bo zarówno król, jak i politycy są 
zwykłymi doktrynerami, pilnującymi stołków i pieniędzy. Pisze:

„Magnus uprawia tę samą taktykę co i jego antagoniści, tylko uprawia ją le
piej. Wszyscy razem siedzą w nudnym i ciasnym dołku, z którego nie potrafią 
wyskoczyć"176.
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I dalej:

„Nie tylko król jest gumową pieczątką i (niezbyt) wiecznym piórem do pod
pisywania dokumentów. Każdy minister i każdy przywódca partii jest w równej 
mierze taką samą, tylko mniej ozdobną pieczątką. Król jest w szczęśliwym poło
żeniu, bo nie musi się liczyć z głosami wyborców i w znacznie mniejszym sto p- 
niu zależny jest od prasy"177.

177 Tamże, s. 4.
178 A. Fiut, Stonimskiego gra w utopif. Na marginesie „Kronik tygodniowych" [w:] Stulecie Ska- 

mandrytów, pod red. K. Biedrzyckiego, materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagielloń
skim 8-9 grudnia 1994, Universitas, Kraków 1996, s. 129.

Recenzent „Wiadomości Literackich" wątpi w to, czy angielska monar
chia konstytucyjna potrafi zaspokoić potrzeby obywateli. Jego zdaniem, 
politycy tworzą grupę strzegącą własnych spraw, dlatego nie mogą dobrze 
służyć wyborcom. „Fabrykują gazy, działa i karabiny", są „niedołężnymi 
szachrajami". Dla zatuszowania faktu, że w polityce interesują ich tylko 
własne korzyści, popierają etatyzm, gdyż dobrze wiedzą, iż w wielostop
niowej maszynie biurokracji można zataić nieformalne dochody. Słonimski 
w takich praktykach widział zagrożenie nie tylko pluralizmu, lecz także 
pokoju w Europie. Byłoby oczywistą przesadą twierdzić, że w ogóle nie 
szanował systemu rządów większościowych. Jego uwagi dowodzą pole
micznego stosunku do zdeformowanych układów politycznych, służą uka
zywaniu (za Shawem) ich niekwestionowanych wad i luk, stwarzających 
przestrzeń dla działań korupcyjnych i kumulowania władzy. Demokracja 
współczesna polega, jego zdaniem, właśnie na gromadzeniu przywilejów 
oraz kapitału w ręku elit politycznych. I nawet jeśliby te elity zostały wy
brane zgodnie z wolą wyborców, dla krytyka pozostaje sprawą otwartą, czy 
politycy wykorzystują kredyt zaufania we właściwy sposób.

Aby poszerzyć i uzupełnić wątek sądów Słonimskiego o możliwościach 
prawnych ustrojów demokratycznych, odnieśmy się na chwilę do jego Kro
nik tygodniowych. Tu autor Rodziny szkicuje dalece odmienny pejzaż angiel
skiej demokracji niż ten z Wielkiego kramu, żeby nie powiedzieć, iż po prostu 
zaprzecza tezom stawianym przy okazji premiery w Teatrze Polskim. Nie 
ma w tym nic dziwnego o tyle, że - jak się wydaje - jeden i drugi obraz 
uważa za prawdziwy, czyli widzi dwie strony medalu. Dostrzega wypacze
nia systemu, ale też nie ma żadnych wątpliwości, iż pozostaje on gwarantem 
stabilizacji i zdrowia psychicznego obywateli zza Kanału. Jak piszę Alek
sander Fiut: „Słonimski bez wątpienia podziwia demokrację angielską"178, 
w głębi serca pozostaje entuzjastą tamtejszej kultury i tradycji politycznej. 
Również w Kronikach z 1930 roku malowniczo i wieloaspektowo rejestruje 
swoje wrażenia z pobytu w Londynie:

„Jest to przecież największe zbiorowisko ludzkie na świecie, ośmiomilionowy 
gigant o najświetniejszych zabytkach architektonicznych i najlepszych kolejach 
podziemnych, miasto ludzi zdrowych i ładnych, miasto dziwaków, bezsenso w- 
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nych tradycji, peruk sędziowskich, średniowiecznych ceremonii parlamentarnych 
i największej ilości samochodów w Europie, miasto narodu, który ma własny 
południk w Greenwich i największą ilość okrętów, odrębną miarę ciepła i najwię
cej wichrów, odrębny system monetarny i najbardziej globalne interesy handl o- 
we, miasto ludzi na wpół dziecinnych i dzieci chodź ących w cylindrach, miasto, 
w którym policjant cieszy się powszechnym zaufaniem, a Bernard Shaw nieufno
ścią, miasto, w którym wolno leżeć w uścisku miłosnym w Hyde Parku i nie wy
pada mówić o Oskarze Wildzie, miasto dymu, mgły i najpiękniejszych ogrodów, 
słowem przeciwności i pomieszania, które jak nic na świecie uprzytamnia praw
dę, że ludzkość jest jeszcze w stanie embrionalnym, ale że już zarysowały się 
gdzieniegdzie szlachetne kontury twarzy i że już powoli rozchylają się myślące 
oczy człowieczeństwa"179.

A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1927-1931..., dz.cyt., s. 212-213.
180 Tamże, s. 215.

Właśnie za tę oryginalność, wyjątkowość, jak i wyższy w porównaniu 
z pozostałą częścią Europy - a może i najwyższy - poziom rozwoju tech
nicznego oraz cywilizacyjnego ceni Słonimski Anglię i Anglików. Pisze 
o „pojemności" i wydolności tamtejszego ustroju polegających na tym, że 
bezrobotni mogą demonstrować przed Buckingham Pałace niezadowolenie 
z rządów króla, z kolei król dokładnie wie, że „jego naród składa się z ludzi 
ubranych, którzy przyglądają się ludziom rozebranym"180. Tak ułożone sto
sunki społeczne, tłumaczone tradycją historyczną, oburzają nieco krytyka, 
ale szybko rekompensuje on sobie oburzenie kolejną refleksją, że przynaj
mniej nikt nie ukrywa, jak na przykład w sowieckiej Rosji, że jest inaczej, 
i nie tłamsi siłą krzyczących. Krytykowi imponuje zasada wolności słowa 
oraz tolerancji etnicznej, uwidaczniająca się w dość obojętnym stosunku 
Anglików do ugrupowań żydowskich, stanowiących najliczniejsze zaplecze 
tamtejszych komunistów. Pomijając osobisty snobizm krytyka i jego znane 
stylizowanie się na angielskiego dżentelmena, Słonimski czuje się w Londy
nie błogo. Tutaj pierwszy raz słyszy dźwiękową wersję filmów z Busterem 
Keatonem i Gretą Garbo; idzie na występy wybitnego rosyjskiego chore
ografa Serge'a Lifara, emigranta i baletmistrza Opery Paryskiej. Z dumą 
piszę o złożeniu hołdu przed pomnikami Izaaka Newtona i Karola Darwina. 
Jak wspomniany przez Słonimskiego południk, Londyn przyciągał do siebie 
wszelkie wybitności i wyśmienitości tego świata. Przeciwnie niż Moskwa lat 
trzydziestych, był miejscem kreowania kultury i sztuki, dynamitem rozsa
dzającym ludzką myśl w poszukiwaniu nowych, bardziej wyrafinowanych 
form życia i zasad rządzenia.

Skąd więc u Słonimskiego ów dualizm poglądów na obserwowaną rze
czywistość? Dla autora Alfabetu wspomnień procesy historyczne podlegały 
ciągłym zmianom, toteż wierzy on w możliwości wpływania na nie. Anglię 
postrzega jako kraj, który wiele osiągnął poprzez ewolucyjne przemiany, 
widzi już rezultat wieloletniej transformacji, podczas gdy w innych krajach 
(Polsce, Rosji) proces ten albo dopiero się zaczyna, albo wręcz następuje jego 
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cofnięcie. Krytyk pokłada ufność w tym, że jeśli nie da się poprawić kapita
lizmu, to przynajmniej istnieje możliwość skierowania socjalizmu brytyj
skiego na drogę daleką od radykalnych teorii Marksa. Świat jest transfor- 
mowalny, a ludzkość - ewoluuje. Podobnie myślał profesor fonetyki Hig
gins z Pigmaliona Shawa, który uparcie twierdził, że biedną kwiaciarkę Do- 
litte ukształtuje na damę z dobrego towarzystwa. Sam fakt, iż była ona 
w stanie bezbłędnie się nauczyć arystokratycznych manier i sztuki konwer
sacji, dowodził bezpodstawności przekonania o istnieniu nieprzekraczal
nych granic między klasami społecznymi. Jak piszę Grzegorz Sinko:

„Satyra kieruje się tu przeciw petryfikacji przedziałów społecznych i towarz y- 
skich, opartych tylko na konwencji i zewnętrznej formie, a czasem nawet tylko na 
konwencji"181.

181 G. Sinko, T. Grzebieniowski, Teatr krajów zachodniej Europy XIX i początku XX wieku, część 
I. Kraje anglosaskie, PWN, Warszawa-Łódź 1954, s. 103.

182 A. Słonimski [Teatr Polski, Pigmalion George’a Bernarda Shawa, przekł. Florian Sobie- 
niowski, reż. i insc. Aleksander Węgierko, dek. Stanisław Śliwiński, „Wiadomości Literackie", 
10.04.1932, nr 15, s. 5].

183 Tamże, s. 5.
184 Arystokrata Bertrand Russell zasłyną) przede wszystkim jako logik i popularyzator filo

zofii, autor The Principles of Mathematics (1903) oraz Principia Mathematica (1910-1913). Był du
chowym ojcem T.S. Eliota i Ludwiga Wittgensteina. W późniejszym okresie pracy naukowej 
Russell zaangażował się w politykę. Pisał książki o socjaldemokracji niemieckiej, bronił praw 
wyborczych kobiet. Prowadzi! kampanie na rzecz powołania rządu światowego, a później - 

Eliza potrafiła przekroczyć ograniczenia swojej klasy, ponieważ zdobyła 
odpowiednie wykształcenie. Stała się zupełnie inną kobietą, nową istotą, 
w którą Higgins - podobnie jak niegdyś Pigmalion - tchnął swą nauczyciel
ską i osobistą miłość. Słonimski piszę:

„Dumny jest (prof. Higgins, przyp. aut.), że dowiódł, jak głupia jest ta cała za
rozumiała kwalifikacja ludzi na wyżej i niżej urodzonych. Dumny jest, że poka
zał, jak łatwo osiągnąć tę pustą czczą paplaninę, i że byle wywłoka uliczna, przy
strojona w wypożyczone klejnoty, może znaleźć się na »wyżynach społecznych«, 
które wyimaginował sobie świat kapitalistyczny"182.

Istotna kwestia tego dramatu to, według krytyka, pokazanie, iż człowiek 
może przekraczać ograniczenia wychowania, wykształcenia i obyczajów. 
I jeśli z tej strony popatrzymy na historię świata, to zauważymy, że kapita
lizm wstrzymuje rozwój społeczny poprzez wprowadzanie nieodwracal
nych podziałów, które w gruncie rzeczy mają konserwować ustalony przez 
polityków porządek i spychać niekapitalistów w niszę upodlenia. Ufając 
przesłaniu dramatu, Słonimski odrzuca determinizm biologiczny, twierdząc, 
że „wychowanie może z każdego normalnego człowieka zrobić cuda"183. 
Trudno w tym miejscu nie dostrzec analogii pomiędzy poglądami recen
zenta „Wiadomości Literackich" a tezami Bertranda Russella, na które kry
tyk wielokrotnie się powołuje. Właśnie Russell, autor esejów filozoficzno- 
-społecznych184, przypomina o konieczności podejmowania trudu wykształ- 
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cenią, co szczególnie wydawało się aktualne po zakończeniu I wojny, 
w duchu pokojowym jako jednej z najważniejszych europejskich cnót mo
ralnych. Racjonalista Russell atakuje instytucje publiczne jako miejsca kul
tywujące fanatyzm i dogmatyzm, usposabiające do nietolerancji i uprzedzeń 
społecznych. Postuluje wolność słowa i przeciwstawia ją zniewolonemu 
myśleniu mieszczańskiemu. Twierdzi, że w kapitalizmie nie ma miejsca na 
troskę o człowieka, bowiem rządzi się on głównie wyznacznikami ekonomii 
i konkurencji. Pacyfista, sprzeciwiający się udziałowi Wielkiej Brytanii 
w I wojnie światowej, założył własną szkołę w Sussex na południu Anglii, 
by w ten sposób wcielić w życie ideały pedagogiczne.

„Russell zresztą nie tylko potępił przyczyny wojen, które upatrywał w kon
fliktach nacjonalistycznych, sekciarskich, miłitaryzmie, propagandzie, nietolera n- 
cji, agresji i technologii, lecz także krzewił zasady, na których jego zdaniem moż
na zbudować prawdziwy i trwały pokój: tolerancja, edukacja, nauka, sprawi e- 
dliwość i twórczość"185

rozbrojenia nuklearnego. Był przyjacielem „Towarzystwa Fabiańskiego", G.B. Shawa i G.H. 
Wellsa. Swoich przyjaciół opisał w Portretach pamięci.

185 K. Wills [wstęp do:] Bertrand Russell, Szkice niepopularne, przekl. H. Jankowska, Książka 
i Wiedza, Warszawa 1997, s. 10.

- piszę H. Wills. Hasła te miały stworzyć podstawy nowej moralności euro
pejskiej, jak również filozofii politycznej, inicjować potrzebę istnienia od
miennego ładu społecznego. Ten zaś miał być wytworem stopniowego asy- 
milowania przez społeczeństwo zasad otwartości, wyniesionych z nowocze
snych programów i systemów edukacyjnych.

Recenzje Słonimskiego ze sztuk Shawa i Ibsena to teksty pisane przez ra
sowego publicystę i wyrobionego felietonistę. Jeśli porównać zawarte w nich 
refleksje z uwagami o teatrze radzieckim, nasuwa się wizja dwóch światów 
i dwóch kultur, których Słonimski był bacznym obserwatorem. Jeden świat - 
Wschodu - to miejsce na swój sposób przeklęte, w którym nie można two
rzyć dobrej literatury; drugi - Zachodu - z plejadą wyśmienicie napisanych 
tekstów i kwitnącą twórczością literacką, ale jakby naznaczony znamieniem 
upadku. Wobec tych wyobrażonych obszarów geograficzno-kulturowych 
Słonimski staje bezradny, jakby na zakręcie, nie wierząc ani w możliwości 
radzieckiej Rosji, ani w wartość zachodnioeuropejskiego kapitalizmu. Po
nieważ teatr jest tu pretekstem do snucia rozważań o współczesności, za
pytajmy, jak według krytyka „Wiadomości Literackich" przedstawia się ta 
współczesność.

Europa lat dwudziestych, a zwłaszcza trzydziestych to świat zagrażający 
ludziom, złowieszczy i nieuchronnie zmierzający do katastrofy. Kreślona 
przez Słonimskiego pesymistyczna wizja dziejów ma oczywiste źródło 
w rodzącym się faszyzmie włosko-niemieckim i stalinowskim totalitary
zmie. Słonimski posługiwał się budzącą strach metaforyką. W Kronikach 
tygodniowych pisał o trujących gazach spowijających Belgię i międzynaro



136 ANTONI SŁONIMSKI - TEATR W DEMOKRACJI

dowym biznesie zbrojeniowym. Rozpacz, panika, przerażenie, jakimi pod
szyte są również jego recenzje teatralne, wynikają z niemożności znalezienia 
wyjścia. Europa zachodnia jest bowiem tak samo splugawiona moralnie jak 
Wschód, a przecież krytyk nieustannie szukał światów moralnie czystych. 
Handlują nią nie tylko politycy, lecz także intelektualiści i artyści, stwarzając 
kodeks sztuki propagandowej oraz kodeks wychowania, polegający na 
uczeniu szowinizmu, posługiwania się bronią i karności. Europa, zdaniem 
Słonimskiego, oszalała. Socjaliści zaprzepaścili ideały. Kapitaliści w dalszym 
ciągu dorabiają się fortun, a ponieważ wszystkim zależy jedynie na utrzy
maniu własnych wpływów politycznych, ze spokojem patrzą na rosnący 
w siłę nazizm. Słonimski czuje się w tym świecie jak ubogi krewny - zarów
no wobec Wschodu, jak Zachodu - niemający żadnej możliwości wpływania 
na bieg wypadków, zdradzony przez ideologie, w których pokładał nadzie
je. Jest obywatelem Europy Środkowej, a więc człowiekiem trzeciej kategorii, 
i jedyne, co mu pozostaje, to nieprzerwanie przypominać o historii jako 
okrutnej, złowrogiej sile, niszczącej ludzi oraz ich cele. Właśnie dlatego, 
wbrew twórcom teatralnym, wbrew kłamliwym pisarzom i oszukańczym 
reżyserom, będzie mówić, że jest źle, nawet przesadzać w mrocznym wy
obrażeniu o teraźniejszości. Będzie atakował, odwodził od fałszów i przy
pominał o powinnościach twórców, do których należy wierność prawdzie.

Poza misją karcącego i nawracającego pisarza, drugą metodą ucieczki 
Słonimskiego od obecnego stanu rzeczywistości była w tym czasie wiara 
w ideę paneuropeizmu, którą Aleksander Fiut nazwał „wizją wybiegającą 
daleko poza aktualną historię"186. Idea paneuroepejska przypominała 
w założeniu projekt Stanów Zjednoczonych Europy, była swoistym prelu
dium do dzisiejszej Unii Europejskiej. Jednak Słonimski w Kronikach z 1931 
roku piszę o niej w formie na wpół poważnych, na wpół fantastycznych 
postulatów, zebranych w tzw. „maniackim memoriale". Proponuje reformę 
europejską, mającą uchronić kontynent przed zagładą. Żąda natychmiasto
wego wstrzymania sum przeznaczanych na zbrojenia i przekazania ich na 
rozwój gospodarczy, a zwłaszcza na budowę domów mieszkalnych, szpitali 
i szkół. Postuluje powołanie ponadnarodowego rządu, na którego czele stał
by H.G. Wells i wydawał dekrety normujące życie w państwie (np. rozpo
rządzenie o regulacji poczęć) oraz zmierzające do koordynacji wysiłków 
w celach pokojowych. Śłonimski wpada też na pomysł wprowadzenia mię
dzynarodowej waluty, co z dzisiejszej perspektywy brzmi niemal profetycz
nie. Jego zdaniem państwo, wsparte przez myśl techniczno-cybemetyczną 
najzdolniejszych naukowców, zmierzałoby do poprawienia warunków życia 
ludzi. „Maniacki memoriał" zakładał istnienie unii paneuropejskiej jako 
międzynarodowego porozumienia, kierującego się optyką globalną.

186 A. Fiut, Słonimskiego gra w utapif..., dz.cyt., s. 129.

Trzecim rozwiązaniem Słonimskiego jest ucieczka w utopię, czyli wy
imaginowaną wizję lepszej rzeczywistości, dyktowaną lekturą jego ulubio
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nych pisarzy: H.G. Wellsa i Aldouxa Huxleya. Krytyk prognozował szczę
śliwą przyszłość, kształtowaną przez nieustający proces ewolucyjnego prze
chodzenia ku wyższym formom bytu oraz ku doskonalszym fazom ludzkie
go życia. Punktem wyjścia tak widzianego rozwoju jest proponowany przez 
Huxleya pragmatyzm zachodniego świata, zaspokajający potrzeby mate
rialne ludzi. Z kolei futurologiczne fantazmaty Wellsa, wynikające z obser
wacji tendencji rozwojowych nowoczesnych społeczeństw, zmierzały, jak 
podpowiada Przemysław Mroczkowski187, w stronę „Republiki globu" oraz 
przenosin w czasie do nieistniejących zaświatów, gdzie również żyją i pra
cują istoty ludzkie, ale obdarzone wyższą moralnością i przez to mniej 
okrutne. Historia miałaby być, zgodnie z tą teorią, procesem stopniowego 
osiągania doskonałości. Ulegający wpływom Wellsa i Julesa Veme'a, Sło
nimski napisał w 1924 roku antyutopijną powieść fantastyczną Torpeda czasu, 
o przenosinach w przeszłość i zmienianiu znanych wydarzeń historycznych 
z okresu wojen napoleońskich, na mniej krwawe, ponieważ broni używa się 
tu tylko w ostateczności. Rekonstruował Słonimski przeszłość polityczną 
Europy, eliminując z niej zło i nienawiść jako siłę sterującą wydarzeniami, 
i wyłaniał w ten sposób jej nowy, domyślny obraz. Pokazywał historię hi
potetyczną, zwracając uwagę na to, iż ta realna nie prowadziłaby ludzi do 
tak przygnębiających wniosków, do jakich prowadzi, gdyby zwaśnione 
strony rozwiązywały konflikty w inny sposób. Jednocześnie powieść jest 
wyrazem antyutopii, bowiem Słonimski na jej końcu stawia pytanie, czy tak 
naprawdę czulibyśmy się lepiej w tym wyimaginowanym świecie, gdzie 
nasi bliscy nie są takimi osobami, jakimi ich znamy; gdzie cały otaczający 
nas świat nie jest taką rzeczywistością, do jakiej przywykliśmy. Czy byliby
śmy w stanie żyć w tej odmiennej realności i czy - jak zastanawiał się głów
ny jej bohater, Hersey - ludzkość z tej zamiany „odniosłaby korzyści".

187 P. Mroczkowski, Historia literatury angielskiej, zarys, wydanie II uzupełnione, Ossolineum, 
Wrocław 1986.

Manifestem kształtowania się doskonałego człowieka, sięgającego no
wych światów, była dla krytyka ostatnia z przywoływanych tu sztuk 
G.B. Shawa, a mianowicie Człowiek i nadczłowiek. Podstawowa linia inter
pretacyjna dramatu dotyczy tezy o istnieniu Life force, czyli irracjonalnej siły 
napędzającej postęp społeczny i zmuszającej do poszukiwania coraz wyż
szych form współżycia. Formy te miały się wykształcić w procesie ewolucji - 
a nie rewolucji - gatunku. Podstawową zależnością warunkującą jego 
utrzymanie jest współżycie fizyczne między kobietą i mężczyzną (Don Ju
anem Tenorio i Anną, głównymi bohaterami), walka pomiędzy płciami 
o zachowanie płodności. Sztuka jest swoistym hymnem pochwalnym na 
cześć kobiet. Kobietę utożsamia Shaw z naturą, wielbiąc w niej macierzyń
stwo. Mężczyzna walczy z kobietą tak, jak człowiek z naturą, ujarzmia ją, 
potwierdzając w ten sposób wolę życia i przetrwania. Tak robią wszyscy 
ludzie. Realizując Life force dążą do egzystencji wysublimowanej. Ta z kolei 
daje początek istnieniu nowego człowieka, Shawiańskiego „nadczłowieka", 
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zdolnego do egzystowania w systemie socjalistycznym. „Nadczłowiek" jest 
wyrafinowaną istotą ludzką (idealnym rozwinięciem cech Undershafta 
z Major Barbary), potrafiącą efektywniej rozwiązywać problemy tego świata.

Krytyk o tyle rozszerza kanoniczną interpretację sztuki Shawa, że pod
powiada argument o zdobywaniu we współczesnych mu czasach również 
mężczyzny przez wyzwoloną kobietę, z czego wywodzi przekonanie o tym, 
iż utwór jest do pewnego stopnia pamfletem na dzisiejsze obyczaje kobiet. 
Niemniej takie spojrzenie na Nadczłowieka wyostrza, jego zdaniem, obraz 
głównego motywu utworu, czyli walki płci. Walka ta wydaje się, idąc dalej 
za myślą Słonimskiego, wyrazem poszukiwania przez naturę „doskonało
ści", która - jak piszę krytyk - „jest najwspanialszą zdobyczą naszego słow
nika"188. Ludzkość osiągnie doskonałość w momencie zatarcia klasycznych 
podziałów naturalnych i społecznych w świecie, a więc w chwili, gdy wyło
ni się nowa zbiorowość podlegająca „innym prawom różności".

188 A. Słonimski [Teatr Polski, Człowiek i nadczłowiek George'a Bernarda Shawa, przekł. Flo
rian Sobieniowski, reż. Leon Schiller, dek. i kost. Stanisław Śliwiński, „Wiadomości Literackie", 
4.03.1928, nr 10, s. 4].

189 Tenże [Teatr Mały, Związek niedobrany George'a Bernarda Shawa, przekł. Florian Sobie
niowski, reż. Arnold Szyfman, dek. Karol Frycz, „Wiadomości Literackie", 9.03.1930, nr 10, s. 6].

Słonimski obdarzał dramaty Shawa szczególnym uznaniem, ale jego sto
sunek do tych tekstów nie był wyłącznie admirujący. Spierał się z fabianistą, 
polemizował z jego poglądami, pokazywał niekonsekwencje logicznego 
wywodu, pozwalał sobie zwrócić uwagę na anachroniczność niektórych 
twierdzeń. Sądem obu kierowało jednak przekonanie, że obowiązkiem te
atru jest naprawianie świata, zaś do zadań odbiorcy sztuki scenicznej należy 
twórcze, aktywne wdrażanie w życie uzdrawiającego ludzkość programu. 
Słonimskiego zachwyca odmienność dramaturgii Shawa, czyli typ dialogo- 
wości, a raczej swoistego gadulstwa. Wydaje się, jakby Shaw nie potrafił 
sobie odmówić przyjemności wyczerpania jednego tematu, dlatego przetwa
rza go i oświetla ze wszystkich możliwych stron. Jednocześnie robi to z im
ponującą elokwencją i erudycją. Dialogi Shawa mają cechy funkcjonalne, ale 
to nie znaczy, że służą rozwijaniu akcji poprzez podawanie następujących 
po sobie kwestii. Są istotne same w sobie, tworzą swoisty układ rozkwitania 
poprzez nadbudowywanie akcji dramatycznej nad niekończącymi się kon
wersacjami. Rozmowa, oprócz wymiany myśli, odsłania charaktery postaci, 
demaskuje ich ukryte intencje, motywacje i cele. Ten proces stopniowego 
odkrywania „ja" bohaterów, nakierowany jednak bardziej na streszczenie 
poglądów i sposobu myślenia niż odsłanianie zawiłości ich psychiki, stano
wi siłę napędową shawiańskiego dramatu. Słonimski piszę przy okazji pre
miery Związku niedobranego:

„W budowie Shaw jest dość nonszalancki, wywalcza sobie prawo do gadania 
na najdowolniejsze tematy, dając raczej z łaski i dla podtrzymania formy teatralnej 
tzw. zdarzenia, bez których widz w teatrze do dzi ś dnia czuje się markotny"189. 
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W dramacie Shawa rozmowy prowadzą postacie dramatyczne, jak twierdzi 
Słonimski, „bardzo zajmujące i zróżnicowane": od wesołych, wojujących 
kobiet o odmiennych skłonnościach seksualnych, po cynicznych bawidam- 
ków, ponurych mieszczuchów i rozerotyzowanych fabrykantów. To repre
zentanci klasy średniej, arystokracji lub proletariatu angielskiego, bowiem 
autorowi chodzi o przedstawienie szerokiej panoramy zbiorowości. Bohate
rowie ci, mimo że wielokrotnie skarykaturalizowani, ośmieszeni, traktowani 
z przymrużeniem oka, dystansem i pewnym rozgrzeszającym ich czyny 
uśmieszkiem, nie wzbudzają, zdaniem krytyka, agresji czy niechęci widzów. 
Przeciwnie - bywają rozbrajający i rozkoszni w swoim komizmie. Krytyk 
piszę:

„Jest tam i przedstawiciel arystokracji, i wielki przemysłowiec i proletariusz, 
wszyscy traktowani z równie dowcipnym rewizjonerstwem i złośliwością"190.

1,0 Tamże, s. 6.
1.1 A. Słonimski [Teatr Malickiej, Profesja pani Warren..., dz.cyt., s. 6].
1.2 Tenże [Teatr Polski, Lekarz na rozdrożu George'a Bernarda Shawa, reż. Karol Borowski, 

dek. Karol Frycz, „Wiadomości Literackie", 15.03.1931, nr 11, s. 4].

Przy okazji notowania uwag z Profesji pani Warren dodaje:

„Odwaga walki z obłudą, sympatia dla młodych i dzielnych panien, wdzięk 
rezonerów i nicponiów przy absolutnym braku wdzięku osób szanowanych, mą
dra wreszcie znajomość słabości ludzkich - wszystko to bawi nas i zajmuje od 
chwili podniesienia kurtyny do jej zapadnięcia"191.

Shaw bowiem nie dzieli bohaterów na czarnych i białych. Wskazuje na 
nieprzyzwoite czyny ludzi pozornie uczciwych oraz na szlachetne zacho
wania ludzi, którzy bywają powszechnie potępiani. Wydaje się, że w prze
konaniach Shawa nie ma miejsca na zbyt jednoznaczne rozgraniczenia.

W Lekarzu na rozdrożu, będącym krytyką stanu angielskiej służby zdro
wia, umiera młody malarz Ludwik Dubedat. Został niejako skazany na 
śmierć przez lekarza, który rnusiał wybierać pomiędzy ratowaniem genial
nego artysty a zachowaniem życia innego człowieka. Wybrał to drugie, od
straszony kabotyństwem i megalomanią twórcy. Słonimski tak oto opisuje 
swoje wzruszenia po obejrzeniu spektaklu w reżyserii Karola Borowskiego:

„Jak piękna jest ta wstydliwość liryzmu, która każę Shawowi w poetycznej 
scenie śmierci młodego malarza wprowadzić błazeńską figurę dziennikarza! Cóż 
za umiar szlachetny i cóż za delikatność uczuć. Sztuka budzenia wzruszeń jest tu 
podniesiona do wyżyn w teatrze niespotykanych. (...) ta mieszanina wdzięku, ro
zumu i dowcipu wystarczyć może na cały sezon teatralny"192.

Zachowanie dziennikarza obniża nieco stan napięcia wywołany przeży
waniem śmierci, przez co czyni tę scenę mniej patetyczną i bardziej ludzką.

Słonimskiego przejmuje dyscyplina pisarska i warsztatowa dramatów 
Shawa, ale i melancholia świata przedstawionego. Wydaje się wielbicielem 
jego sposobów ukazywania nastroju - od krzykliwych sytuacji, w których 
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bohaterowie udowadniają wyższość swoich poglądów, po spokojne, wywa
żone i piękne momenty wyznań miłosnych, nierzadko zresztą opatrzone 
komentarzem w postaci mrugnięcia okiem do widza. Najistotniejszą cechą 
warsztatu autora Genewy jest jednak dla niego dowcip, czyniący nawet 
z najbardziej poważnej, ideowej dyskusji rodzaj żartobliwej pyskówki. Sło
nimski piszę: „Intelektualne zalety tego pisarza, mądry dowcip i wdzięk 
niefałszowany okupuje najzupełniej jego gadulstwo"193. Okupuje albo - 
można by dodać - nasącza je wytwomością języka, użytego niezwykle sto
sownie do klimatu dramatycznych scen czy adekwatnego do charakterów 
poszczególnych postaci. Poczucie przegadania znika, gdyż czytelnik i widz 
koncentrują uwagę na admirowaniu erudycji Shawa.

193 Tenże [Teatr Polski, Człowiek i nadczłowiek..., dz.cyt., s. 4].
”• Bachtin - język - literatura, pod red. E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego, PIW, Warszawa 

1983, s. 162.
195 A. Słonimski, Kroniki tygodniowe 1927-1931..., dz.cyt., s. 216.

Humor, przepełniony sarkazmem, ale i niespotykaną celnością skojarzeń, 
ma wywołać efekt niebiańskiej zabawy i prowokować do śmiechu. Bohate
rowie Shawa potrafią się zdobyć na autoironię czy komiczną krytykę, toteż 
trudno tu o wulgarną awanturę. Humor pełni w tej dramaturgii funkcję 
humanizującą, to znaczy wzbudza efekt radosnego szczęścia, stanowi o jej 
uroku. Oczyszcza powagę z - jak powiedział Bachtin - „dogmatyzmu, jed
nostronności, skostnienia, fanatyzmu i kategoryczności, z elementów stra
chu czy zastraszenia"194. Odpowiedzialność za różne grzechy spada na kilku 
bohaterów, bowiem w miarę równomiernie rozłożone są tu akcenty, dzięki 
czemu sztuka zostaje pozbawiona odautorskiej goryczy. Ponadto imponuje 
u Shawa nadzwyczajna zręczność w operowaniu środkami teatralnymi oraz 
literacka ogłada i wprawa w budowaniu dramatu. W recenzji z Nad przepa
ścią Słonimski ową zręczność pisarską autora Wielkiego kramu porównuje do 
gry w karty, w której grający cechuje się najwyższym profesjonalizmem 
i sprytem. Krytyk twierdzi, że Shawiański humor czerpie swoje soki ze spo
sobu życia społeczeństwa angielskiego, znanego z umiejętności śmiania się 
i odbierania własnych ułomności w kategoriach pierwszorzędnej rozrywki. 
Po wizycie w Londynie tak notuje w Kronikach tygodniowych:

„Publiczność jest życzliwa, naiwna i dziecinna. Śmieją się, bo chcą się śmiać. 
Ryczą dosłownie z byle czego. Tym się może tłumaczy wysoki poziom pisarzy 
anglosaskich. Zapotrzebowanie na dowcip jest tak wielkie zarówno w teatrze, jak 
w Izbie Lordów, zarówno na ulicy, jak w gazecie czy li ście prywatnym, że każdy 
jest zobowiązany i ośmielony do robienia żartów. W ten sposób wybijają się mło
de talenty. Dowcip bowiem wymaga ośmielenia i atmosfery podatnej. Jak samo
chód wymaga dobrej drogi"195.

Jeszcze raz Kroniki ujawniają źródło fascynacji dramaturgią Shawa u Sło
nimskiego. Krytyk wysuwa tezę o wrośnięciu śmiechu w angielską kulturę, 
biorącego się poniekąd z chęci przeżywania radosnej rozkoszy, a poniekąd 
z ludycznych pragnień wiecznej zabawy. W potrzebie dziecinnego wyzwa
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lania odruchów zdrowego śmiechu zauważa on z jednej strony akt oczysz
czenia, z drugiej zabicia nudy, której Anglicy - jak twierdzi - są śmiertelny
mi wrogami. Co najistotniejsze, śmiech będący efektem udanych dowcipów 
i skeczy jest dla niego jedną z sil stymulujących kreatywną stronę duchowo
ści człowieka.

„JEST TAM PRZECIEŻ SPORO NOWYCH MOTYWÓW TEATRALNYCH..." 

- SŁONIMSKI A DRAMAT NOWATORSKI

Jak wspomnieliśmy na początku rozdziału trzeciego, Antoni Słonimski 
nie doceniał zjawiska rozpadu teatru mieszczańskiego-realistycznego, jak 
również przesilenia antynaturalistycznego w dramacie, co tłumaczy (na 
gruncie polskim) jego ciągły entuzjazm dla twórczości Zapolskiej oraz nie
docenianie utworów Szaniawskiego i Rostworowskiego. Trudno stwierdzić, 
czy zdawał sobie sprawę z przemian formalnych dramatu europejskiego, 
czy zauważał jego ewolucję - od realistycznej kopii życia do ekspresjoni- 
stycznych stanów ekspozycji „ja" bohatera dramatu, deformujących trady
cyjną akcję.

Problem sklasyfikowania dramatu XX wieku, mimo że pojawiły się w tej 
klasyfikacji już trwałe cezury, jak chociażby kategoria absurdu, wylansowa- 
na przez Martina Esslina, surrealizm jako konsekwencja dramatu symbo
licznego, wcześniejsze i późniejsze awangardy czy neoawangardy, ze 
względu na obszerny zakres tematu jest ciągle nie dość szczegółowo opra
cowany. Małgorzata Sugiera w swym eseju o próbach porządkowania dra
matu196, wyznacza kilka tropów, którymi taka klasyfikacja może podążać. 
Wspomina o odrzuceniu mimesis i wynikających z tego faktu poszukiwa
niach niezależnej drogi poznania w literaturze, a tym samym umożliwienia 
widzowi w teatrze przeżywania nowego typu doświadczeń. Pisze o braku 
dialogowości jako wyznaczniku inności nowego dramatu, różnych formach 
subiektywizacji czy o traktowaniu dramatu XX wieku jako historii odrzuce
nia religii i narodzin nowego człowieka, który musi poradzić sobie ze świa
domością, że „znalazł się w kompletnej pustce po śmierci Boga"197. Ponadto 
studiami nad całością zjawisk dramatycznych w Europie i Ameryce zaczęto 
zajmować się dopiero u progu lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, a więc 
znacznie później niż interesujący nas tutaj okres historyczny. Tym bardziej 
więc należy przypuszczać, że pojawiające się w dwudziestoleciu między
wojennym próby wystawiania nowoczesnego dramatu nie mogły być po
przedzone poważnymi opracowaniami filologicznymi. Można domniemy

’* M. Sugiera, Dramat dwudziestowieczny: próby porządkowania, „Dialog" 1992, nr 6, s. 120-132.
1,7 Tamże, s. 123.
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wać, że dobór repertuaru teatralnego odbywał się na zasadzie przypadku, 
reżyserskiego pomysłu, wynikającego z chęci zmierzenia się z dramatycz
nymi objawieniami na Zachodzie. Podobnie przedstawiała się sytuacja te
atralnych recenzentów, skazanych na szczątkowe informacje, ograniczanych 
gazetową objętością sprawozdań, w których brakowało miejsca na dokładne 
omówienia tekstów, a które mogłyby wprowadzić widzów w specyfikę 
i charakter zjawiska. Choć interpretacje filologiczne nie należą do zadań par 
excellence krytyki teatralnej, niewątpliwie krytyka może odegrać kluczową 
rolę w popularyzacji nowej literatury. Odcięta niejako od dostępu do infor
macji, w tamtym czasie przybliżyła jednak, jak twierdzą badacze, polskiemu 
widzowi twórczość kilku ważnych, nowatorskich dramatopisarzy. Jacek 
Popiel podkreśla fakt, że

„... ówczesny teatr, otwarty na różne zjawiska literackie i teatralne, stał się miej
scem interesujących poszukiwań artystycznych, odkrył wybitne dzieła przedst a- 
wicieli dramatu światowego (Pirandello, Jewreinow, Claudel, Rolland, O'Neill, 
Brecht)"’“».

Tadeusz Boy-Żeleński w artykule zatytułowanym Projekt stworzenia wy
dawnictwa Biblioteki Teatralnej, ogłoszonym na łamach „Życia Teatru" w 1923 
roku, postulował utworzenie wydawnictwa, które zajęłoby się popularyzo
waniem utworów teatralnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. 
Twierdził bowiem, że zaznajamianie widza z tą dziedziną literatury odbywa 
się w Polsce jedynie za pomocą sceny. Praktycznie więc nie można ich prze
czytać. W braku wiedzy o dramatach, jak również informacji o ich opraco
waniach i wystawieniach, Boy upatruje przyczyn słabości polskiej reżyserii 
i repertuaru teatralnego. Szczególnie irytuje krytyka brak dostępu do nowo
ści wydawniczych. Z przykrością stwierdza, że w Polsce niewiele wiadomo 
o najświeższych utworach Pirandella czy Jewreinowa. Taki stan rzeczy mo
że, jego zdaniem, zmienić Biblioteka Teatralna, w której między innymi

„... powinny się pojawić wszystkie wartościowe nowości europejskie nie grane 
lub jeszcze nie grane w naszych teatrach. Ten dział »Biblioteki« mógłby mieć 
wręcz wpływ na repertuar teatrów, torując drogę nowym formom, które, z natu
ry rzeczy, na scenę przenikają wolniej"199.

1,8 J. Popiel, Dramat a teatr polski dwudziestolecia..., dz.cyt., s. 55.
m T. Boy-Żeleński, Projekt stworzenia wydawnictwa Biblioteki Teatralnej, „Życie Teatru" 1923, 

nr 10, s. 73-74. Cyt za: Teatrologia w Polsce w latach 1918-1939. Antologia. Wyb. i oprać. E. Udal- 
ska, PWN, Warszawa 1979, s. 221.

Zatem problem przyswajania nowej dramaturgii był w dwudziestoleciu 
przedmiotem postulatów. Trudno stwierdzić, czy Słonimski podzielał po
gląd Boya, czy leżała mu na sercu popularyzacja nowoczesnego dramatu, 
czy był zainteresowany jego publikacją. Krytyk nie używa terminów „dra
mat nowatorski" albo „dramat awangardowy". Nie napisze w tych katego
riach na przykład o Judycie Giraudoux. Podobnie jak nie powie o Cocteau 
„surrealista". Tego rodzaju fachowa terminologia nie przenikała do jego 
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języka krytycznego. Przystępuje do recenzowania dramatów eksperymen
tujących z formą bez szczególnego przekonania o ich oryginalności. Nie 
poczuwa się do misji wyjaśniania meandrów nowej konstrukcji dramatycz
nej czy struktury osobowości postaci. Z zaciekawieniem, ale też i dystansem, 
bez wiary w to, że ma do czynienia z dziełem, które wejdzie na trwałe do 
kanonu dramatu europejskiego XX wieku, pisał w 1929 roku po premierze 
Opery za trzy grosze w Teatrze Polskim:

„Jest tam przecież sporo nowych motywów teatralnych i często scena przy
kuwała naszą uwagę. Są również motywy stare i u nas bardzo już ograne. Scena 
w klatce więziennej - to przecież jeszcze jeden Samuel Zborowski a spór między 
legalizmem a przyjaźnią, szeryf, który błaga skazańca przed kaźnią, aby mu 
przebaczył - to już się nam nie należało, bo to już odrobiliśmy"200.

200 A. Słonimski [Teatr Polski, Opera za trzy grosze Bertolda Brechta, przekł. Bruno Winawer, 
Władysław Broniewski, ukł. scenicz. Bertold Brecht, muz. Kurt Weilł, reż. i insc. Leon Schiller, 
kier. muz. Grzegorz Folterberg, dek. Władysław Śliwiński, dyrygent chóru Dagoberto Polzinet- 
ti, „Wiadomości Literackie", 19.05.1929, nr 20, s. 5].

201 J.L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, przekł. M. Sugiera, przedm. 
J. Błoński, Ossolineum, Wrocław 1995.

Zatem sztukę Brechta Słonimski sytuuje na styku tradycji i nowoczesno
ści, ale rozpatruje tę kwestię bardziej pod kątem pojawiających się w niej 
ciekawych tematów i wątków niż zabiegów formalnych. Spektakl prezen
tował typowe dla warsztatu reżyserskiego Leona Schillera pomysły insceni
zacyjne, nie był więc, zdaniem krytyka, zaskakujący. Jeśli wierzyć recenzji 
„Wiadomości Literackich" i sprawozdaniom zamieszczonym w innych ga
zetach, z trudnością udawało się w nim dostrzec próby budowania epickiej 
konwencji scenicznej. Zresztą nikt teatru Brechta tak jeszcze nie nazywał. 
I Słonimski nie zastosował w swym artykule określenia „teatr epicki". Od 
omawiania struktury spektaklu bliższa mu była problematyka literacka, 
czyli porównanie Opery żebraczej Johna Gaya z tekstem Brechta; porównanie, 
które mimo uwag krytycznych, wypadło na korzyść niemieckiego twórcy. 
Warto więc w tym miejscu zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć Schillerow- 
skiej inscenizacji.

Warszawska krytyka nie witała w autorze Opery za trzy grosze (polska 
prapremiera - 19 maja 1929) eksperymentatora i reformatora teatru europej
skiego. Postrzegała Brechta jako niemieckiego pisarza, który odniósł rok 
wcześniej w Berlinie succès de scandale, należało więc koniecznie obejrzeć 
sztukę, która na ten sukces zapracowała. Niewielu recenzentów teatralnych 
znało tłumaczenie tekstu, przygotowane przez Brunona Winawera i Włady
sława Broniewskiego. Docierała niewątpliwie legenda pierwszej inscenizacji, 
granej na deskach Theater am Schiffbauerdamm w Berlinie już wtedy ponad 
250 razy. Co istotne, polska prapremiera Opery była jedną z najwcześniej
szych w Europie, bowiem pokazywano ją ledwie osiem miesięcy od daty 
prapremiery światowej. Jak podaję J.L. Styan201, do Rosji i Francji dotarła 
w 1930 roku, do Anglii - trzy lata później.
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I na scenę polską Brecht wkroczył w atmosferze środowiskowego skan
dalu. Już po pierwszym wieczorze u Szyfmana został okrzyknięty bolsze
wickim propagandystą, ponadto zwolennikiem prezentowania na scenie 
sutenerów, paserów i wszelkiego typu pornografii. Większość krytyków 
widziała i w sztuce, i w spektaklu próbę agitacji proletariackiej. Uważali, że 
nie tyle pokazywała ona szumowiny wielkomiejskiego świata, ile ową kry
minogenną atmosferę interpretowała koniecznością historyczną. Nie indy
widualizowała bohaterów i nie starała się przedstawić jednostkowych pro
blemów ludzkich, ale gangsterów pokazywała jako istoty pokrzywdzone 
przez system polityczny. Jedna z najostrzejszych wypowiedzi zanotowana 
została w „Myśli Narodowej". Jej autor, Adolf Nowaczyński, wspominał 
o buntowaniu ludzi „pod flagą faryzeuszowsko uszminkowanego »huma
nitaryzmu«"202. Inni próbowali odróżniać margines społeczny od klasy ro
botniczej, która ma swoje prawa i potrzeby, ale ci przeważnie atakowali 
Brechta za epatowanie drastycznym naturalizmem. Tadeusz Boy-Żeleński, 
podobnie jak Karol Irzykowski, pisał w duchu podejrzliwości względem - 
jak to zauważał Konrad Gajek203 - mizdrzenia się artystów do rewolucji. 
Potraktowali spektakl surowo. W wyniku ataku warszawskiej prasy na Ope
rę została ona najpierw ocenzurowana, a następnie zaledwie po 13 przed
stawieniach zdjęta z afisza.

202 A. Nowaczyński, Otwiet Czamberlenu, „Myśl Narodowa", 19.05.1929, nr 21, s. 335.
m K. Gajek, Bertold Brecht na scenach polskich (1929-1969), Ossolineum, Prace Wrocławskiego 

Towarzystwa Naukowego, Wrocław 1974.
201 A. Słonimski [Teatr Polski, Opera za trzy grosze..., dz.cyt., s. 5].
205 Tamże, s. 5.

Kiedy się prześledzi recenzje ze spektaklu, można zauważyć, że było to 
kolejne, bulwersujące dzieło Leona Schillera, które tym razem, i zgodnie 
z intencją autora, wprowadzało na scenę elementy dotychczas niestosowane 
w polskim teatrze. Należały do nich, na przykład, wyświetlane w tle napisy, 
łączenie muzyki organowej z motywami jazzowymi, przede wszystkim zaś 
użycie kinematografu, który na dużym ekranie zawieszonym nad sceną 
pokazywał ruchome obrazy, specjalnie nagrane do warszawskiego przed
stawienia i komentujące akcję dramatyczną.

Słonimski w ocenie Schillerowskiej Opery zasugerował się, jak zresztą 
wielu innych recenzentów, Operą żebraczą, literackim pierwowzorem utworu 
Brechta. W przedstawieniu szukał przede wszystkim „dickensowskiej at
mosfery bufonady"204. Oburzała go nie tyle propaganda proletariacka jako 
sposób budowania konwencji teatralnej, co nieudolna próba ukazywania 
krzywdy „szumowin, którym się dobrze powodzi"205.1, według Słonimskie
go, spektakl Schillera nie należał do udanych. Jednak krytyk nie podważał 
pomysłów inscenizacyjnych reżysera, natomiast miał uwagi co do sposobu 
reżyserii. Pisał: „Reżyseria była tu jak gdyby sama sobie - była świetna, ale 
był to astral błądzący po scenie (...) duch przenoszący niepotrzebne przed
mioty, wyczyniający różne figle, niczym nie związane z realnością tekstu 
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i aktora"206 207. Wytykał Schillerowi brak konsekwencji w prowadzeniu po
szczególnych wątków. Miał poczucie panującego na scenie chaosu. Aktorzy, 
jego zdaniem, stworzyli charakterystyczne typy sceniczne, nie zaś, jak suge
rowali sprawozdawcy, pozbawioną charakteru zbiorowość proletariacką. 
O Samborskim w roli Peachuma krytyk piszę:

206 Tamże.
207 Tamże.
208 Tamże.
209 Tamże.
2,0 Tamże.

„Solidny biznesmen-żebrak, uprzemysłowił i oparł zawód żebracki na zdro
wych zasadach handlowych"z07, natomiast Mackie-Majcher to dla niego „fach- 
man od rozpruwania brzuchów"208.

Problem nie tkwił według relacji Słonimskiego w tym, że aktorzy pozbawili 
swych bohaterów osobowości na rzecz jednolitej masy ludzkiej, ale w tym, 
iż ogłuszeni pomysłami Schillera „nie wiedzieli kiedy wyrażają sarkazm, 
kiedy kpią z opery, kiedy mają być sobą i kiedy kpić z siebie"209. Najpoważ
niejszym zarzutem krytyka pod adresem spektaklu była niewątpliwie nuda, 
jaka zeń wiała. A taka nuda w przypadku musicalowej parady teatralnej 
wydawała się krytykowi nie do przyjęcia. Schiller zbyt wiele uwagi poświę
cił formalnym rozwiązaniom inscenizacyjnym, które, tworząc samonakrę- 
cający się mechanizm sytuacji, wtrąceń, uwag odautorskich, miały objawiać 
subtelności oryginalnej koncepcji teatru Brechta. Słonimski twierdził, że 
efekt był wręcz odwrotny:

„Aparat teatralny działał sprawnie i ujawniał swe mistyczne wn ętrze, ale ak
torze grali samopas, robili z postaci humorystycznych ponure widma, a medium- 
-publiczność niemal zasypiała, i to wcale nie snem kataleptyc znym"210.

Wyraźnie widać z powyższego fragmentu, że spektakl nie był spójny. 
Aktorzy - nieprzekonani lub nie dość poinformowani w kwestii tego, co 
i kogo mieli grać - grali postacie kontrastowo inne względem pierwowzo
rów literackich. Podobnie rzecz się miała na poziomie sytuacji dramatycznej 
- ciąg stwarzanych na scenie zdarzeń pochodził z przypadkowych konwen
cji teatralnych.

Ostatnim, intrygującym wątkiem w ocenie Opery za trzy grosze, wysta
wionej w Teatrze Szyfmana, jest oczywiście muzyka, czyli songi Kurta Wei
lla, które przyniosły kompozytorowi światową sławę po premierze sztuki 
Brechta w Niemczech. W Polsce muzyka Weilla nie została w ogóle odkryta 
przez krytyków. Konrad Gajek tłumaczy to faktem nieprzyswojenia przez 
polską publiczność jazzu jako wartościowej formy muzycznej ekspresji. 
W Warszawie ciągle kojarzono jazz z tanią oprawą dancingową, niemającą 
nic wspólnego z kompozycjami nowoorleańskich muzyków, układanymi 
pod wpływem inspiracji euroafrykańską frazą i melodyką. Słonimski nie 
wypowiada się autorytatywnie na temat muzyki Weilla. Pisze tylko o pio
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senkach, które Operze Gaya dodawały wdzięku, natomiast tutaj „nużyły 
i przeszkadzały". Zatem nie udzielił jednoznacznego poparcia dramaturgii 
Brechta. Ale nie zlekceważył jej. Notował plusy i minusy spektaklu oraz 
dramatu, mieszając nieco te dwie sfery. Z jednej strony, nie wpisywał autora 
Matki Courage w nurt teatru propagandowego (jak sugerowała prasa), z dru
giej - nie potrafił sobie poradzić z zakwalifikowaniem tekstu do znanych mu 
gatunków literackich. Brechtowska Opera nie była przecież ani musicalem, 
ani burleską, ani operetką w czystej formie, co zdecydowanie burzyło kryty
kowi jasność osądu. Wołał, jak sam piszę, mieć pewność, że recenzuje kon
kretnie farsę amerykańską, gdyż wtedy wie, że „śmieszne ruchy, które wy
konuje człowiek uderzony pałką w głowę"211, nie znaczą nic więcej poza 
chęcią wywołania w odbiorcy śmiechu. W Operze owo uderzenie mogło 
skrywać dodatkowy sens, na przykład dydaktyczny. Z recenzji wyraźnie 
przebija ton zafrapowania teatrem Brechta, ale też i niewiara, że inscenizacja 
Schillera oddała w całości jego charakter. Wydaje się, że reżyser się pogubił, 
próbując budować konwencję epicką i zarazem nie umiejąc zrezygnować 
z popisów inwencji inscenizacyjnej, które niekoniecznie tej konwencji służyły.

211 Tamże.
212 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Nasze miasto Thomtona Wildera, przekł. Julia Rylska, reż. 

Leon Schiller, muz. Bach, Haendel, Mendelsson, dek. i kost. Stanisław Cegielski, „Wiadomości 
Literackie", 12.03.1939, nr 11, s. 61.

Przy okazji Naszego miasta Thomtona Wildera, wystawianego dziesięć lat 
później w Teatrze Narodowym, Słonimski znowu stawał przed dylematem 
nazwania nowej dramaturgii. I w tym wypadku uciekał w ocenę spektaklu. 
Raził go ascetyzm scenografii (didaskalia w I akcie sztuki nakazywały cał
kowity brak rekwizytów) oraz pantomimiczne imitowanie czynności przez 
bohaterów. Notował:

„Nie bardzo rozumiem, czemu deska do prasowania ma być czym ś mniej re
alnym od bufetu i czemu, jeśli się daje aktorowi stół, krzesło i kapelusz, odmawia 
mu się talerza i widelca"212.

Eliminowanie rekwizytów, jak i udawanie, że coś się robi zamiast rze
czywistego robienia, służyły u Wildlera podkreśleniu pozomości realnego 
życia, przesyconego myślą o świecie pozaziemskim i nieśmiertelności. Poka
zywanie w III akcie nieboszczyków siedzących na krzesłach (w sztuce na 
cmentarzu) i próbujących zwrócić uwagę widza na niezwykłość i cudow
ność doczesnego bytowania, wydaje się krytykowi pomysłem mało odkryw
czym. Podobnie bez zachwytu odczyta główny zamysł sztuki - wprowa
dzenie postaci Reżysera, demiurga przedstawianej rzeczywistości, manipu
lującego życiem prowincjonalnego miasteczka w New Hampshire. Nasze 
miasto Słonimski nazywa amerykańskimi Dziadami, nowoczesnym miste
rium religijnym o posmaku chestertonowskim. Schiller, który niewątpliwie 
próbował w spektaklu wyeksponować konwencję Wilderowską, polegającą 
na łączeniu ekspresjonizmu z umownością, zostaje przez krytyka oceniony 
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dobrze, ale nie ze względu na próbę epizacji dramatu. Raczej dlatego, że - 
jak piszę Słonimski - „nikłe akcenty mistyczne umiał przesycić poetyczno- 
ścią"213 i „wizyjnością"214.

213 Tamże, s. 6.
214 Tamże, s. 6.
215 Teatr podwójnych postaci to kwestia pojawiających się na scenie sobowtórów, które mają 

świadczyć o rozbiciu jednostki na osobowość czynną i bierną. Osobowość bierna, refleksyjna, 
jest w człowieku trwalsza, stanowi o jego czynach, uzewnętrznionych przez osobowość czynną. 
Teatr totalny, w przeciwieństwie do teatru cząstkowego (partie!), czyli mieszczańskiego teatru 
XIX wieku, to taki, w którym przedstawia się człowieka w możliwie najpełniejszym obrazie. 
Teatr w stanie narodzin - siła magnetyczna emanująca ze sceny ogarnia widownię i pracowni
ków technicznych, którzy mogą swobodnie przechodzić przez scenę. Nie ma ograniczeń mię
dzy światem iluzji a światem realnym, bowiem wszystko jest jednością. Więcej na temat trzech 
fundamentalnych teorii teatralnych Claudela, patrz: P. Claudel, Możliwości teatru, wyb. i wstęp 
I. Sławińska. WAiF, Warszawa 1971.

2,6 J. Błoński, Claudel, „Dialog" 1962, nr 7, s. 88.

Słonimski nie zaakceptował dramaturgii Paula Claudela, wkraczającej na 
warszawskie sceny pod koniec lat dwudziestych. Można to wybaczyć kry
tykowi, gdyż akurat w tym czasie grano w stolicy Odpoczynek dnia siódmego, 
sztukę wczesną, bo z 1895 roku. Nikt z recenzentów dwudziestolecia nie był 
w stanie właściwie ocenić ówczesnego dorobku francuskiego eksperymen
tatora, choć, jak podaję Irena Sławińska, właśnie lata 1927-1939 to dojrzały 
okres twórczości autora Tête d'Or. Dramaturg ogłasza wtedy swoje trzy fun
damentalne hasła, zmierzające do przekształcania estetyki współczesnego 
teatru, by w przyszłości wyrażał on potrzeby nowoczesnej wyobraźni. 
Claudelowskie hasła to: teatr podwójnych postaci, teatr totalny i teatr 
w stanie narodzin, czyli théâtre à l'état naissant215. Trzeba jednak podkreślić, 
że trudności w ocenie pisarstwa Claudela nie należały do grzechów wybit
nie polskich. Również inscenizatorzy i reżyserzy francuscy odnosili się 
z dystansem do jego „chrześcijańskiej", jak najczęściej zauważano, prowe
niencji. Dopiero Księgi Krzysztofa Kolumba, Zwiastowanie i Punkt przecięcia 
wpisały na trwałe nazwisko Claudela do rejestru klasycznych pozycji teatru 
europejskiego. Sławę teatralną przyniósł mu niewątpliwie Atłasowy trzewi
czek, reżyserowany dopiero po II wojnie światowej przez Jean-Louisa Bar
raulta na deskach Comédie Française.

Odpoczynek dnia siódmego powstał pod wpływem inspiracji sztuką Azji. 
Dramat wpisuje się w szerokie tło azjatyckich wierzeń i obrzędów, ukazy
wanych czy upostaciowanych w późniejszych utworach Claudela, w któ
rych autor stosował między innymi orkiestrę chińską czy rytualne maski. 
Jan Błoński tak w 1962 roku streszczał tę sztukę:

„Liryczna parabola rozegrana między dwoma postaciami: Cesarzem i Cesar
stwem, symbolizowanym przez dostojników. Zdumiewaj ący poemat na głosy, 
jakby odbitka Boskiej Komedii przeniesionej do Cesarstwa Środka"216.

Sztuka miała zbliżyć chrześcijaństwo z kulturą Wschodu. Opowiadała 
o Cesarzu, który - by pomóc opętanym przez demony poddanym - zstępuje 
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do piekieł. Tam, ocalony przez anioła ryżu, dowiaduje się, że po sześciu 
dniach pracy lud chiński powinien umyć ręce i odpoczywać. Zatem chrze
ścijańskie prawdy wiary stają się symbolem ratunku dla Chińczyków. Są 
pretekstem do polemiki z zasadami konfucjanizmu.

Dla Słonimskiego Odpoczynek dnia siódmego był nudną sztuką znanego 
poety, którego nazwisko miało podreperować prestiż Teatru Narodowego. 
Nie zauważył w pracy reżyserskiej Wacława Radulskiego świeżych wpły
wów konstruktywizmu, które, według opinii Władysława Zawistowskiego, 
„dały poszukiwaniom polskich inscenizatorów zmysł nowej, obejmującej 
całość harmonii, stwarzając dzieło tak doskonałe i tak już godne polskiego 
dramatu monumentalnego..."217. W ogóle nie próbował opisywać spektaklu. 
W samym zamyśle dramaturgicznym drażniło go „poszanowanie dla 
wszelkiej hierarchiczności, dla władzy cesarza, dla rytuału i czczej formy"218. 
Akcja wydawała mu się „nie umotywowaną żadną logiczną potrzebą"219, 
postaciom wytykał „dowolność czynów i słów"220. Spektakl Radulskiego nie 
należał, jego zdaniem, do udanych, ale dalece bardziej polemizował krytyk 
z samym tekstem Claudela niż z warszawską inscenizacją. Nie wierzył 
w proponowaną w nim integrację kultur. W potrzebie udowadniania su
premacji jednej religii nad drugą zauważał fałszywą zawiłość dialektyczną. 
Pisał:

217 W. Zawistowski, Drogi wspótczesnej sztuki reżyserskiej w Polsce, tekst opublikowany 
w „Drodze" 1930, nr 5, s. 370-386. Cyt. za: Teatrologia w Polsce..., dz.cyt., s. 377.

2.8 A. Słonimski [Teatr Narodowy, Odpoczynek dnia siódmego Paula Claudela, reż. Wacław 
Radulski, dek. i kost. Wincenty Drabik, muz. Henryk Gadomski i Roman Palester, „Wiadomo
ści Literackie", 30.12.1928, nr 52-53, s. 12].

2.9 Tamże, s. 12.
220 Tamże.
221 Tamże.

„Religia katolicka na chińskim parawanie przypomina mi tkaninę, którą wi
działem w Betlejem w kościele Narodzenia. Misjonarze katoliccy kazali swym 
uczniom - nawróconym Chińczykom - wyhaftować gobelin przedstawiający 
Golgotę i przesłali ten podarek do Ziemi Świętej. Chińczycy wyhaftowali Chry
stusa uśmiechniętego na krzyżu. Stosunek do śmierci na Dalekim Wschodzie in
ny jest i był niż na Wschodzie Bliskim"221.

Ze znacznie większą aprobatą recenzuje krytyk w latach trzydziestych 
sztuki Jeana Cocteau i Jeana Giraudoux. Trudno powiedzieć, czy zmiana 
znaku z „przeciw" na „za" wynikała po prostu ze stopniowego przyzwy
czajania się do odmienności dramatu, czy jednak z faktu, że prezentowane 
utwory należały do dojrzałych tekstów, zaś inscenizacje do ciekawych prac 
teatralnych. Cocteau zasłynął na początku lat dwudziestych z prowokacyj
nej Parady i Nowożeńców z wieży Eiffla. Jego sztuki miały w sobie coś z szaleń
czych snów wariata. Budowane były na zasadzie szeregu improwizowanych 
scenek, opatrzonych komentarzami, wyjaśniającymi widowni ich sens, 
wprowadzającymi elementy baletu, pantomimy, popisów cyrkowych i za
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bawy z fotografią. W sumie stanowiły prekursorskie skecze z efektem ab
surdu, na który składały się: dowolność akcji i scenariusza, eklektyzm styli
styczny, prowokacja współczesnym malarstwem (w Paradzie aktorzy nosili 
kubistyczne kostiumy autorstwa Picassa) i muzyką, którą tworzyły gwizdki 
czy dźwięk maszyn do pisania.

Maszyna piekielna, reżyserowana w Warszawie przez Leona Schillera, nie 
należała do typów scenicznych partytur, charakterystycznych dla Cocteau, 
ale była zwartym tekstem literackim, podejmującym - podobnie jak Orfeusz 
i Antygona - wątki mitologiczne. Dla krytyka istotna zaleta dramatu pole
gała na próbie pokazania osobowości Edypa. Pociągał go temat „uczłowie
czenia" głównego bohatera, uczynienia zeń mężczyzny z krwi i kości, pra
gnącego samodzielnie kierować swoim życiem. W poczuciu pozytywnego 
zaskoczenia piszę krytyk o tym, że Edyp nie należy u Cocteau do wyideali
zowanych, antycznych cierpiętników, będących symbolem zmagającej się 
z bytem ludzkości. Jest przedstawicielem współczesnej zbiorowości. Notuje: 
„Edyp Cocteau jest pyszałkiem, chce być najszczęśliwszym z ludzi i bogo
wie wymierzają mu straszliwą karę"222. Cechy człowiecze głównego bohate
ra sztuki to również wymieniany przez Słonimskiego spryt, lękliwość, 
a zarazem nieznośna pańskość, której nie chcą tolerować bogowie, kierujący 
jego losem. Z kolei poetyka dramatu Cocteau, która zaskakiwała recenzenta 
„Wiadomości Literackich", polegała na „splataniu się rzeczywistości z ma
rzeniem i koszmarem sennym"223. Dwoistość postaci, podwójność ról, jakie 
grają zarówno wobec siebie, jak i innych, przypominały mu dramaturgię 
Wyspiańskiego.

222 A. Słonimski [Teatr Nowy, Maszyna piekielna Jeana Cocteau, przekł. J.E. Skiwski, reż. Le
on Schiller, dek. i kost. Teresa Roszkowska, Marian Sigmund i Wacław Ujejski, muz. Michał 
Kondracki, „Wiadomości Literackie", 7.04.1935, nr 14, s. 7].

223 Tamże, s. 7.
221 T. Żeleński (Boy), Premiera w Teatrze Nowym, „Kurier Poranny" 13.03.1936, nr 73, s. 3.

Niewątpliwie Cocteau utorował drogę na sceny polskie utworom Jeana 
Giraudoux, zwłaszcza Judycie, odzwierciedlającej swoiste cechy tejże dra
maturgii, wywiedzionej z surrealizmu Tzary i Bretona. Słonimski recenzo
wał przedwojenne inscenizacje sztuk Giraudoux. Pisał zarówno o lessie 
(1936) w reżyserii Aleksandra Węgierki, jak i o rok późniejszej Judycie Leona 
Schillera. Ciekawe jednak, że nieoryginalna Tessa, przeróbka angielskiej 
powieści Wierna nimfa Margaret Kennedy, przygotowana specjalnie dla 
francuskiej trupy Louisa Jouveta, wzbudziła wśród krytyków o wiele więcej 
emocji niż Judyta, wpisując się na trwałe w osiągnięcia przedwojennego te
atru polskiego. Grana była ponad dwieście razy. Słonimski nie streszcza 
dokładnie akcji sztuki. Nakreśla główny konflikt, czyli miłosny trójkąt mię
dzy żonatym muzykiem Lewisem Doddem, jego żona Florą Churchil i ko
chanką Tessą. Właściwie nie popiera uczynków Tessy, chorobliwie zakocha
nej w Lewisie, ani ich związku, o którym Boy piszę, że „są dla siebie stwo
rzeni, przeznaczeni, odnaleźli się i będą szczęśliwi"224. Zwraca uwagę na 
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tradycyjne wartości kultywowane w rodzinie Sangerów, muzyków, arty- 
styczno-kosmopolitycznej bohemy w stylu fin de siècle'u, które ścierają się 
w dramatycznym konflikcie z salonem angielskim, czyli sferą filistrów. Le
wis będzie chciał pozostać wiemy rodzinie Sangerów, będzie pod ich uro
kiem, co skomplikuje jego życie z „antysangerowską" Florą.

Judycie, pierwszej oryginalnej sztuce Giraudoux, Słonimski - przeciwnie 
niż inni krytycy - poświęcił znacznie więcej miejsca, kładąc nacisk na inter
pretację dramatu. Wydaje się, że dopiero ten utwór przekonał sprawozdaw
cę do zastosowanej w niej, oryginalnej konwencji. Chodzi tutaj o swoistą 
„literackość" czy „poetyckość" tekstów Giraudoux, idącą w parze z ele
mentami sztuki bulwarowej. Również o uwydatnienie innego typu tragizmu 
egzystencji ludzkiej - o poczucie absurdu. U autora Wariatki z Chaillot, po
dobnie jak u Cocteau, uderza sposób reprezentacji teraźniejszego świata - 
poprzez mit, rozumiany jako narzędzie interpretacyjne i zarazem jako ko
stium. Odzieranie bohaterów antycznych i biblijnych z klasycznej koturno
wości, ich desakralizacja (widoczna również w utworach O'Neilla czy 
T.S. Eliota), służąca pokazaniu ich w kontekście współczesnym, była metodą 
dramatopisarzy na modernizację mitów, sposobem przeciwstawienia się 
historycznemu konserwatyzmowi w literaturze. Biblijna postać Judyty zo
staje w sztuce Giraudoux pozbawiona splendoru legendy, bohaterstwa 
i okrucieństwa, a przyjmuje cechy wyzwolonej kobiety. Spragniona wrażeń, 
czerpiąca garściami z życia, rozpala się do dysput z Holofemesem. Chce 
z nim wygrywać na słowa, zamiast - jak w literackim pierwowzorze - żądać 
jego głowy. Olga Maria Bieńka podpowiada, iż

«... pisarz w istocie rozsadza postać Judyty od wewnątrz dzięki odpowiedniemu 
doborowi psychicznych treści... Chluba starożytnej Judei przekształca się pod je
go piórem w dziewczynę swobodną w obyczajach, tęgą w dyskursie, która za ce
nę dramatycznych przeżyć wyzbywa się złudzeń religijnych; chociaż z pewno
ścią i ona jest czymś więcej niż kapryśną panną z wyższej sfery"225.

225 M.O. Bieńka, Giraudoux w teatrze polskim, Instytut Sztuki PAN, Wrocław 1976, s. 22.

Judyta kieruje się chęcią sprawdzenia swoich talentów i zadośćuczynienia 
własnej próżności, a nie - jak zwykło się kojarzyć jej postępowanie - patrio
tyzmem, który każę bohaterce bronić królestwa Judy. Ta właśnie dwu
znaczność charakteru, groteskowość w stosunku do przedstawiania moty
wacji jej postępowania, ukomicznienie tej postaci będzie próbą budowania 
przez Giraudoux nowoczesnej formuły tragedii.

Odbiór teatru autora Amfitriona 38 przez polską publiczność był ostroż
ny, ale przyjazny. Pojawiały się głosy mówiące o awangardowości sztuki 
i dyskusyjności poruszanego tematu, nawet zachwyty nad błyskotliwością 
użycia języka i konstrukcji dialogów. Atakowano natomiast reżysera za 
nieumiejętność uzyskania specyficznego poetycko-realistycznego tonu 
spektaklu. Według Irzykowskiego, z dramatu odtwarzającego współczesne 
stosunki międzyludzkie Schiller chciał uczynić misterium narodowe, nato
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miast Boy niepowodzenie inscenizacji widział w postaci tytułowej, kreowa
nej przez Irenę Eichlerównę, która, zamiast młodzieńczej fanfaronady, od 
pierwszych słów wypowiadanych przez Judytę „uderzyła (...) w dźwięk 
szlachetnie cierpiętniczy"226. Tłumaczenie Zofii Nałkowskiej spotkało się 
z ogólną aprobatą.

226 T. Żeleński (Boy), Premiera w Teatrze Nowym, „Kurier Poranny" 13.03.1936, nr 73, s. 3.
227 A. Słonimski [Teatr Nowy, Judyta Jeana Giraudoux, przekł. Zofia Nałkowska, reż. Leon 

Schiller, dek. i kost. Teresa Roszkowska, „Wiadomości Literackie", 10.01.1937, nr 2, s. 6].
228 Tamże, s. 6.
229 Tamże.
230 Tamże.

Słonimski tymczasem zauważył trudność w przekładaniu kunsztowności 
sformułowań Giraudoux na język polski, ale nie krytykował Nałkowskiej. 
Był zafascynowany samym tekstem, ponieważ zmagał się on z akceptowaną 
przez krytyka próbą „skonfrontowania rzeczywistości z rosnącą legendą 
historyczną"227, przemawiał do ludzi „tu i teraz", metaforyzując ich losy, 
pokazując parabolę współczesnego życia. To odejście od realizmu i spraw 
przyziemnych na rzecz literackiego chwytu w postaci starożytnych mitów, 
przez które przemawiają ludzie doby obecnej, wydało się Słonimskiemu 
zachwycające. Ewentualny błąd w sposobie wystawienia Judyty to, według 
recenzenta, nastawienie Schillera na „poetyckość i malowniczość"228. Sam 
tekst jest bowiem napisany żartobliwie i po błazeńsku, co służy uczynieniu 
z głównej bohaterki przebiegłej i na swój sposób rozwiązłej kobiety. Błąd ten 
wywołuje sprzeczności w wyrażaniu uczuć przez aktorów. Wprowadzani 
w liryczne klimaty nie są w stanie odpowiedzieć na różne „filuterności tek
stu"229. Spektakl brzmi sztucznie, a akcja przedstawia się zbyt zawile. Sło
nimskiego zadziwia w tym przypadku brak wyczucia scenicznego u Schille
ra, brak nerwu do odczytania Judyty. Trudno mówić tu o nieprzygotowaniu 
artysty do wystawiania dramaturgii Giraudoux czy braku reakcji ze strony 
widza, niezaznajomionego z utworami francuskiego pisarza. Słonimski 
uważa, iż błąd Schillera polegał na tym, że „nie znając reguł, zasiadł do 
gry"230, ponieważ jak zwykle bliższa od zrozumienia i przesłania autora, 
była mu własna wyobraźnia i konieczność osobistej ekspresji.

Można w tym miejscu zaryzykować stwierdzenie, że - podobnie jak za
chodni inscenizatorzy - twórca Teatru im. Bogusławskiego nie bardzo wie
dział, w jaki sposób pokazywać w teatrze surrealizm. Nie był wystarczająco 
oswojony z tym zagadnieniem i dlatego - podążając tropem Słonimskiego - 
wybierał rozwiązanie kompromisowe, to znaczy tworzył autorski teatr, wy
korzystując umiejętności doświadczonych aktorów. Prawdopodobnie zale
żało mu na tym, aby teksty nowatorskie pojawiały się na afiszach teatral
nych, co należy wpisać na listę zasług Leona Schillera, starającego się o na
dążanie polskiej sztuki za współczesną dramaturgią. To, co Słonimskiego 
irytowało jednak w tym przypadku i co, jak się okaże, zawsze będzie go 
irytować w podobnych sytuacjach, to niedojrzałość twórców, a wobec tego 
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niemożność sprostania stawianym sobie wymaganiom, uleganie modom dla 
samej chęci udowodnienia, że się jest „na czasie". U podstaw argumentów 
Słonimskiego, podważających zasadność rozwiązań reżyserskich zastoso
wanych przez Schillera w Judycie, tkwi, co należy zauważyć, znacznie więk
sze wyczucie i zrozumienie prawideł współczesnej dramaturgii niż w poło
wie lat dwudziestych. Słonimski w 1937 roku to już nie ten sam krytyk, któ
ry przy Operze za trzy grosze miał kłopoty z systematyzacją gatunkową dzie
ła. Wydaje się, że nie tyle zaakceptował nowatorską dramaturgię (nigdy nie 
wypowiadał generalnych sądów na ten temat), ile przyjął do wiadomości, że 
można zupełnie innym językiem scenicznej ekspresji opowiedzieć frapującą 
historię człowieka. Zrozumiał, że utwory zarówno Cocteau, jak i Giraudoux 
mówią nie o tragedii losu człowieka, ale o tragedii wartości. Bohaterowie, 
odrzucając fatalizm i siłę przeznaczenia, walczą o te wartości, które są im 
potrzebne we współczesnym, „powojennym" świecie. Nadużywane przez 
nich szyderstwo, ironia, stosowany wielokrotnie sarkazm czy prześmiew- 
czość - to tylko obrona przed życiem, symbolizująca faktyczną bezbronność 
człowieka wobec „nowej obecności", jak mawiał Horzyca, pozbawionej wy
raźnych osi krystalizacyjnych.

„Można stwierdzić, że w świecie przedstawionym sztuki znajduje się wiele 
elementów, które oddalają go od świata tragedii klasycznej: idzie tu o zróżnico
wany język oraz równie zróżnicowane sytuacje, w których na sceny tragiczne na
kładają się sceny jakby z komedii, nawet z farsy. Jest w tym wszystkim jaka ś jed
ność, jakieś podobieństwo do struktury świata każdego z nas, w którym również 
taka skomplikowana sytuacja jest urzeczywistni ana"231

231 J. Heistein, Literatura francuska XX wieku, PWN, Warszawa 1991, s. 294.
232 S. Morawski, O słabościach praxis neoawangardowej i niedostatkach teorii awangardy [w:] Wy

- pisał Józef Heistein. Dopiero więc świadomość nowej definicji tragizmu 
pozwoliła Słonimskiemu otworzyć się na twórczość innych eksperymentato
rów dramatu, takich jak Pirandello i Witkacy, chociaż - jak się za chwilę 
przekonamy - twórczość autora Szewców pozostanie dla krytyka długo pro
blematyczna i nieprzekonująca.

Luigi Pirandello i Stanisław Ignacy Witkiewicz - postawienie obok siebie 
tych dwóch nazwisk nie jest przypadkowe. Warszawskie premiery ich sztuk 
zbiegły się w czasie i miały miejsce na przełomie 1925 i 1926 roku. Obaj więc 
niemal w identycznym momencie zostali poddani ocenie stołecznej krytyki. 
Istnieją głosy wskazujące na to, że sztuki Pirandella utorowały drogę sukce
som dramatów Witkacego w tym czasie (sukcesom, bowiem początek lat 
dwudziestych to kilka udanych premier sztuk Witkacego). I jedne, i drugie 
posądzano o nadmierne wpływy psychoanalizy Freuda, które miały uświa
domić polskiej krytyce przestarzałość stosowanych wobec tego typu dra
matu kryteriów oceny i pomóc w ulokowaniu Witkacego na liście nowato
rów teatru. Obaj stosowali w swej twórczości te chwyty dramatyczne, które 
Stefan Morawski232 nazywa typowo awangardowymi. Chodzi przede 
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wszystkim o fascynację teraźniejszością, nastawienie na przyszłość, podkre
ślanie samorefleksji, zamierzony elitaryzm, które w efekcie miały spowodo
wać całościową modyfikację sztuki, wiodącą do uzyskania autonomii dzia
łań artystycznych. W przejściu twórców awangardy od postawy ideologicz
nej do silnie estetyzującej Morawski zauważa zmianę paradygmatu. O ile 
taka teza dotyczyć może częściowo twórczości Pirandella (który długo szu
kał u greckich sofistów czy w romantyzmie niemieckim filozoficznego ro
dowodu dla swoich dramatów), o tyle u Witkacego zachodzi proces od
wrotny - od postulatów czysto estetycznych do mrocznej i profetycznej hi- 
storiozofii.

W odniesieniu do recepcji Pirandella w Polsce, można mówić o powsta
łych już w 1925 roku specjalistycznych artykułach na temat jego twórczości, 
pióra na przykład Edwarda Boye, który na łamach „Życia Teatru" opubli
kował cykl szkiców. Drukowano też omówienia francuskich i włoskich prac 
krytycznych. Dotychczasowe premiery dramatów Pirandella, głównie kra
kowskie, były przyjmowane przez polskich recenzentów pochlebnie. Pisano 
o pokrewieństwie jego twórczości z Ibsenem, o umiejętności łączenia racjo
nalizmu Północy z dionizyjskością Południa, „umózgowieniu" i zintelektu- 
alizowaniu dramatu. Recenzenci pojmowali teatr Pirandella jako metaforę 
filozoficzną, to znaczy wydarzenia sceniczne traktowali raczej jak ontolo- 
giczną wizję rzeczywistości dominującą nad realizmem życiowym. Pisali 
o dialektycznym popisie autora, górującym nad rozmyślnie przez niego 
komplikowanymi sytuacjami. W dominancie wariantu intelektualnego nad 
swobodą kształtowania rzeczywistości teatralnej upatrywano istoty teatral
nego eksperymentu Pirandella. Pod terminem „pirandellizm" - jak za Bo- 
yćm podaję Alicja Forysiak-Strazzanti - rozumiano nie tyle „fenomen arty
styczny, lecz przede wszystkim pogląd filozoficzny regulujący podstawowe 
zasady kształtowania widzenia i oglądu świata"233. Termin ten upowszech
nił się jednak w polskim dyskursie krytycznym później, bo dopiero u progu 
lat trzydziestych.

bory i ryzyka awangardy. Studia z teorii awangardy, pod red. U. Czartoryskiej i R.W. Kluszczyń
skiego, PWN, Warszawa-Łódź 1985, s. 7-27.

233 A. Forysiak-Strazzanti, Teatr Pirandella w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 
1993, s. 21.

Jak więc do tego doszło, że ostrożny w przyswajaniu założeń awangardy 
teatralnej Słonimski z aprobatą przyjął teatr Luigiego Pirandella, skądinąd 
równie trudny do zdefiniowania jak Witkiewicza? Zacznijmy od premiery 
Żywej maski (Henryka IV), która odbyła się w październiku 1925 roku w Te
atrze Polskim. Słonimski w postaci Henryka zobaczył współczesnego Ham
leta, który - podobnie jak bohater Szekspira - pragnie zemsty na swoich 
krzywdzicielach i osiąga cel, z tą tylko różnicą, że Henryk, mimo chwilowe
go odkrycia prawdy, nie zdejmie do końca maski i tym samym nie podważy 
symulowanego od lat szaleństwa. Specyficzne dla Pirandella pozostawienie 
widza w takim momencie percepcji teatralnej, że nie może on odróżnić



świata rzeczywistego od obłędu, jest dla Słonimskiego jedną z najbardziej 
uwodzących cech dramaturgii Sycylijczyka. Krytyk ceni Żywą maskę 
z dwóch powodów. Po pierwsze, jako utrafiony sposób ukazania zawiłości 
psychologicznych bohatera, z perspektywy postbergsonowskich teorii elan 
vital oraz teorii rozpadu osobowości, według której postać dramatyczna 
ulega dezintegracji i bohater, zamiast jednej osoby, widzi siebie jako zlepek 
kilku odmiennych, czasami nawet obcych istot. Takim rozszczepionym we
wnętrznie człowiekiem, do bólu też świadomym swoich powinowactw 
i celów, był - według Słonimskiego - Henryk IV w kreacji Kazimierza Juno- 
szy-Stępowskiego, wybitnego aktora scen międzywojennych. Drugą, ważną 
dla niego cechą dramaturgii Pirandella wydaje się konstrukcja dramatu, 
czyli koncentryczne budowanie akcji wokół Henryka, albo - jak podkreślał 
krytyk - pod dyktando postaci wiodącej, która - tańcząc szaleńczy taniec na 
oczach innych - zaciska na swojej szyi morderczą pętlę, z której nie sposób 
się wyplątać. Mistrzostwo Pirandella w konstruowaniu struktury dramatu 
Słonimski interpretuje następująco:

„Pirandello ani na chwilę nie gubi się w wężowych splotach akcji. Każda sce
na jak pierścień anacondy dusi nas, przytłacza i jak ku śmierci popycha do naj
wyższego pietyzmu zakończenia"234.

234 A. Słonimski [Teatr Polski, Żywa maska (Henryk IV) Luigiego Pirandella, przekl. Zofia 
Norbin-Chrzanowska, reż. Aleksander Węgierko, dek. i kost. Karol Frycz, „Wiadomości Lite
rackie" 4.10.1925, nr 40, s. 4].

Właśnie konsekwentne budowanie konwencji teatralnej będzie dla Sło
nimskiego najistotniejszym elementem różnicującym dramaturgię Pirandella 
i Witkacego. Rozbity wewnętrznie Pirandellowski bohater, swą rozdartą 
duszą ewokuje niejako rozproszenie świata przedstawionego, u Witkacego 
natomiast podważenie iluzji życia nie bierze się z projekcji stanów we
wnętrznych bohaterów na akcję dramatyczną, a z narzuconych przez autora, 
abstrakcyjnie zaaranżowanych fragmentów czy strzępów rzeczywistości. 
Podobnie rysuje się tu stosunek do widza. Widz u autora Sześciu postaci zo
staje stopniowo wciągnięty w zawiłości akcji, ale zawsze jest też obserwato
rem świata przedstawionego, podczas gdy widz Witkacego to „materiał do 
obróbki"; powinien poddać się procesowi inicjacji, odczuć na własnej skórze 
narodziny nowej sztuki, ulec temu uczuciu i wyjść z transu zmieniony. 
Konwencja Pirandella świadczy o dojrzałości pisarskiej - twierdzi Słonim
ski, ponieważ przejrzyście pokazuje względność doznań psychologicznych 
bohaterów i dramatyzm sytuacji, jaką przeżywają. Słonimski docenia grę 
jako czynnik wspomagający konwencję. W przypadku Pirandella gra doty
czy konkretnych działań tytułowej postaci, prowokującej rzeczywistość, 
wystawiającej ją na próbę i jednocześnie demaskującej te działania. Ponie
waż nie jest to jednak gra w szachy, lecz gra z życiem, nie można do końca 
przewidzieć jej rezultatu. Motyw gry w twórczości Pirandella, jak twierdzi 
Mieczysław Brahmer, został wymyślony przez autora jako antidotum na
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„niemożność wyrażenia w dziele sztuki istotnej treści przeżycia"235 - stąd 
użycie środków zastępczych, opisowych, pośrednich. Pirandello, podobnie 
jak Witkacy, sytuuje akcję sceniczną w sferze pomiędzy fikcją a rzeczywisto
ścią, ale u Pirandella podłoże tego zabiegu tkwi - by powołać się raz jeszcze 
na artykuł Małgorzaty Sugiery - w subiektywnym relatywizmie, polegają
cym na urzeczywistnieniu na scenie założenia, że „każda istota ludzka ma 
własny świat, niedostępny dla innych i podlegający ciągłym zmianom. Je
dyne schronienie przed chaosem oferuje sztuka, odporna na upływ cza
su"236. Słonimski stwierdza, że u Witkacego strefa pomiędzy wynika z po
trzeby nabijania widza w butelkę, ponieważ ciągle nie wie on, kiedy artysta 
żartuje, kpi, a kiedy wyraża w ten sposób rozpaczliwy bezsens życia. 
W sztuce Tak jest, jak wam się wydaje Pirandella trudno powiedzieć, czy zro
dzona w umyśle sekretarza powiatowego Ponzy oraz jego teściowej Froli 
córka i żona istniała faktycznie, czy tylko w ich urojeniach. Prawda nie daje 
się tu odkryć, gdyż ma tak wiele obliczy jak wielu jest mieszkańców tego 
prowincjonalnego miasteczka. Prawda, podpowiada autor, musi być wielo- 
postaciowa, ponieważ taka jest natura ludzkiego ducha i ludzkiej wyobraź
ni. Zniekształcenia formalne wymuszone są w tym dramacie ową dwoisto
ścią świata przedstawionego (logika i absurd, rezonerstwo i liryzm, widma 
i ludzie autentyczni). Graniczności tej nie są w stanie wyrazić środki teatral
ne rodem ze sztuk naturalistycznych. Słonimski piszę:

235 M. Brahmer, Pirandello, „Dialog" 1960, nr 1, s. 96.
236 M. Sugiera, Dramat dwudziestowieczny: próby..., dz.cyt., s. 123.
232 A. Słonimski [Teatr Mały, Tak jest, jak wam się wydaje Luigiego Pirandella, przekł. Zofia 

Norblin-Chrzanowska, reż. Zygmunt Nowakowski, dek. Stanisław Śliwiński, „Wiadomości 
Literackie", 28.03.1926, nr 13, s. 3].

238 Tamże, s. 3.

„To pomieszanie życia z obłędem, zwykłości z abstrakcją, typowe dla Piran
della, wymaga jak najdalej idącej deformacji. Pierwiastek życia wchodzący z ak
torem na scenę, nie da się zniwelować najśmielszą inscenizacją. Głos człowieka 
i postać ludzka będą zawsze dostatecznym przypomnieniem świata realnego"237.

Krytyk wręcz broni deformacji jako sposobu na odrealnienie ludzi, któ
rzy są już dość autentyczni na scenie poprzez swoją fizyczność. Odkształca
nie ma pomóc dramatowi wznieść się na inne (wyższe, bardziej złożone) 
sfery postrzegania świata. Jednak mimo wszystko zaskakuje owo dopomi
nanie się Słonimskiego o eksperymentowanie z formą w kontekście swoiste
go konserwatyzmu jego stanowiska wobec sztuk Witkacego. Dzieje się tak 
dlatego, że deformacja w dramatach Pirandella wydaje się krytykowi bar
dziej uzasadniona. Twierdzi, że dramat naturalistyczno-mieszczański nie 
jest w stanie pokazać „odstępstw od realizmu"238, bo nigdy nie stanowiło to 
jego celu, jak celem Pirandella nie było mówić o mieszczańskim światku 
włoskiej prowincji językiem tejże prowincji. Zauważa, że aby pokazać prze
strzeń psychiczną w dramacie, utrzymującą się na granicy jawy i snu, sza
leństwa i normalności, należy koniecznie użyć konwencji maski i gry. Aby 
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pogłębić efekt obłędu, trzeba odpowiednio użyć scenografii. Co najistotniej
sze, Pirandello - według Słonimskiego - był artystą, który poprzez drama
tyczne rezonerstwo bohaterów względem siebie samych i innych osób wo
kół działających oraz całego świata przedstawionego próbuje dotrzeć do 
problemów etycznych człowieka XX wieku. Bohater Pirandella, uświada
miając sobie, że jest istotą niejednolitą, nieuchwytną w swej naturze, nieze- 
spoloną w całość i przez to niedostosowaną do obowiązujących norm spo
łecznych, staje się ofiarą swojej samowiedzy. Rozumie, że właściwie nie wie, 
kim jest, i gnębi go świadomość, że być może nigdy nie znajdzie odpowiedzi 
na to pytanie. Pozostaje w niezgodzie z samym sobą i z otoczeniem. Otocze
nie przecież nie może przeniknąć jego problemów z osobowością. Przez to 
bohater cierpi i właściwie przegrywa, podobnie jak Henryk IV, który - mi
mo pragnienia zerwania z fałszem - nie wyjdzie z roli niemieckiego cesarza. 
Przyjaciele z kolei będą żyć własnym życiem, ponosząc porażkę innego ty
pu, a mianowicie taką, że nie udało im się wyleczyć chorego i przez to stra
cili na zawsze kogoś bliskiego. Świat nie zatoczył koła, nastąpiło nieodwra
calne pęknięcie, na skutek którego cierpią wszyscy. O przesłaniu dramatur
gii Pirandella Słonimski tak piszę:

„... [to, przyp. aut.] jakby powierzchnia dramatu, ale prawdziwy geniusz Piran
della tli się niejako pod tą warstwą w mistycznym, transcendentnym niepokoju 
o wartość czynów naszych i myśli"239.

239 Tamże.
240 J. Degler, Witkacy w teatrze międzywojennym, WAiF, Warszawa 1973.
241 Tamże, s. 113.

Wariat i zakonnica oraz Nowe wyzwolenie Stanisława Ignacego Witkiewi
cza, grane na deskach Teatru Małego w Warszawie w czerwcu 1926 roku 
i opisywane przez Słonimskiego na łamach „Wiadomości Literackich", 
wprowadziły przełom w chłodnym, jak dotychczas odbiorze sztuk autora 
Nienasycenia na polskich scenach. Zasiały też ziarno wiary w to, że Witkacy 
jako twórca nowej formy teatralnej zostanie zaakceptowany przez polską 
krytykę. Dramaty przyjęto entuzjastycznie z trzech, jak podaję Janusz De
gler240, powodów. Po pierwsze odkryto, że można je „zrozumieć, wyjaśnić 
i zinterpretować"241, to znaczy, że mimo pure nonsensów i fabularnego wa
riactwa są dramatami o tradycyjnej budowie i jednak psychologicznej mo
tywacji. Po drugie spostrzeżono, że teoria Witkiewicza rozchodzi się wyraź
nie z praktyką teatralną, a wręcz jej szkodzi, można więc - a nawet należy - 
ją ignorować. Niemal wszyscy krytycy, również ci z pism konserwatyw
nych, dostrzegli w autorze Kurki wodnej awangardystę, to znaczy twórcę 
poszukującego oryginalnych konwencji scenicznych, antyiluzjonistę, z ata
wistyczną wręcz żywiołowością dyskredytującego banał w sztuce. 
Apenszlak, Brumer, a przede wszystkim Boy-Żeleński pisali o Wariacie 
i zakonnicy oraz Nowym wyzwoleniu pochlebnie. Słonimski (również Irzykow
ski) „pozostał letni" w stosunku do Witkiewicza, czym, jak wiadomo, nara-
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ził się demonicznemu twórcy, który poświęcił mu kilka cierpkich słów po
lemiki. Po spektaklu Wariata i zakonnicy Witkacy przysłał Słonimskiemu 
zabawną reprymendę informującą o tym, że na liście jego przyjaciół spadł 
on z pozycji czwartej na trzydziestą siódmą, zaraz po Leonie Chwistku. 
Chwistek to oczywiście kolejny antagonista Witkacego, z tym, że bardziej 
niż Słonimski zaprawiony w bojach o wizerunek nowego teatru; autor wielu 
rozpraw na temat sztuki nowoczesnej. W interpretacji premier z 1926 roku 
Słonimski nie odbiegał od ogólnie przyjmowanych wówczas sposobów ich 
odczytania. Wariata i zakonnicę nazwał „nudną satyrą na Freuda"242, zaś No
we wyzwolenie - „dość zabawną parodią literatury"243. Tego typu wykładnie 
dramatów Witkacego były popularne, choć w przypadku recenzji innych 
krytyków miały wydźwięk pozytywniejszy. Słonimski zresztą jeszcze 
w latach trzydziestych będzie przyznawał się do niechęci wobec psychoana
lizy Freuda, ponieważ teoria austriackiego lekarza stawała się, jego zdaniem, 
nachalnie stosowaną, zarówno w literaturze jak i teatrze, egzemplifikacją 
wszelkich zawiłości ludzkiej duszy, nawet tych z pogranicza klinicznej psy
chiatrii, potem - dyletanckim chwytem komediopisarskim. Jeszcze przy 
okazji Freuda teorii snów Antoniego Cwojdzińskiego (Teatr Mały, 1937) 
wspomni, że słowa: kompleks, podświadomość, zahamowanie należą do 
ulubionych pojęć naszej epoki. Nadużywanie wypala ich znaczenie i przez 
to stają się one po prostu puste.

242 A. Słonimski [TeatT Mały, Wariat i zakonnica Stanisława Ignacego Witkiewicza, reż. Karol 
Borowski, dek. autora. Nawe wyzwolenie Stanisława Ignacego Witkiewicza, reż. Aleksander 
Węgierko, dek. autora, „Wiadomości Literackie", 6.06.1926, nr 23, s. 4].

243 Tamże, s. 4.
244 Tamże.
245 Tamże.

Tylko Boy pisał o Nowym wyzwoleniu jako sztuce najgłębiej pomyślanej 
z premier 1926 roku. Podczas kiedy inni zaczynali podkreślać spójność kon- 
cepcyjno-pojęciową dramatów Witkiewicza, dla Słonimskiego pozostawały 
one nadal, podobnie jak malarstwo artysty, „ornamentami", czyli przeryso
waniami stylistycznymi, naddanymi lub dodanymi niejako do realizmu, 
w celu jego udziwnienia lub - jak piszę krytyk - „uszkodzenia"244. Słonim
skiego najbardziej irytuje niekonsekwencja zabiegów teatralnych Witkacego, 
w których dostrzega artystyczną hipokryzję. Z jednej strony, twórca dąży do 
maksymalnej przypadkowości akcji, sytuacji, do nieprzewidywalności 
działań bohaterów dramatycznych, dokonując swoistej alchemii fabularnej 
i mieszania pierwiastków dramatycznych (co w rezultacie wiedzie do po
zbawienia świata teatralnego elementów iluzji, czyli oddalenia go od realno
ści); z drugiej jednak nie potrafi być na tyle odważny, by pozbawić utwór 
elementów pojęciowych i prawdopodobieństwa życiowego, dosłownie „naj
ordynarniejszej treści i akcji"245, a zadowolić się zabawami formalnymi. Ba
lansuje na delikatnej granicy pomiędzy teatrem naturalistycznym, którego nie 
ceni, a, nazwijmy to, teatrem nowoczesnym, którego nie umie wykreować, 
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mamiąc widza i mieszczańskiego, i entuzjastę eksperymentu. W gruncie 
rzeczy ani jednego, ani drugiego typu teatru nie uprawia w pełni. Witkacy, 
jak dowodzi dalej Słonimski, za środek artystycznego wyrazu wybiera do
wolność, która nie jest wypracowanym budulcem konstrukcji dramatycznej, 
ale zwykłą nieumiejętnością radzenia sobie z formą. Artysta niejako wysa
dził formę z posad, wyniósł ponad treść, upatrując w niej teatralnego bożka. 
Po tej minirewolucji nie wie już, w jakim kierunku ją poprowadzić, więc po 
prostu tworzy werbalne i wersyfikacyjne ozdobniki, odkształcając konstruk
cje syntagmatyczne, wysila się na ufantastycznienie postaci, co jest w grun
cie rzeczy „barbarzyńskim zubożeniem powagi i znaczenia życia"246. Dowol
ność zakłada całkowitą dopuszczalność wszelkiego typu zabiegów, a zatem 
brak ograniczeń, kanonów, barier, które krytyk określa słowem: prawo. 
Konstatując, że „tam, gdzie nie ma żadnych praw, nie ma również wykro
czeń przeciw prawu"247, wyjaśnia zarazem, dlaczego tak trudno recenzować 
sztuki Witkacego. Ponieważ opisujący porusza się w gąszczu pojęć, chwy
tów, opinii, działań właściwie nieprzewidywalnych i zależnych arbitralnie 
od humorów artystycznych twórcy, do których nie sposób przyłożyć logicz
nych narzędzi krytycznych.

246 Tamże.
247 Tamże.
248 S.I. Witkiewicz, Polemika z krytykami (część polemiczna). Antoni Słonimski [w:] S.I. Witkie

wicz, Czysta forma w teatrze, wybór, wstęp i noty J. Degler, WAiF, Warszawa 1986, s. 334.
249 Tamże, s. 334.
250 Tamże, s. 335.
251 A. Słonimski [Teatr Mały, Wariat i zakonnica..., dz.cyt., s. 4].

Witkacy, oczywiście, polemizuje z oskarżeniami Słonimskiego. Odpiera 
zarzut dowolności, a cale nieporozumienie z krytykiem zrzuca na karb jego 
zamiłowania do „zjeżdżania" sztuk. Twierdzi, iż „realistyczna koniecz
ność"248 w dramatach konwencjonalnych jest taką samą fikcją, jak koniecz
ność stosowana w jego dramatach, którą nazywa „koniecznością zasugero
waną"249. Fikcja każdorazowo polega na tym, że nie da się przewidzieć bie
gu zdarzeń, gdyż życie jest nieprzewidywalne, toteż dramatopisarz może co 
najwyżej założyć w miarę konkretną, choć zawsze hipotetyczną rzeczywi
stość i narzucić ją czytelnikowi jako jedyną możliwą. To narzucenie będzie 
u Witkacego nazywane „zasugerowaniem". Oskarżenie o brak prawa po
rządkującego życie dramatyczne, Witkacy wyjaśnia w ten sposób:

„»Prawo«, którym się kieruję: jest tylko poczucie całości, z początku mglistej, 
której wypełnianiem poszczególnych części jest pisanie sztuki. (...) Jedność dzieła 
sztuki jest nie do sprawdzenia, poza możnością scałkowania wielości jego ele
mentów przez odbiorcę"250.

Polemiści zgodzili się co do jednego: „Każda wielka sztuka deformuje 
życie, nie znaczy to jednak, aby każda deformacja była sztuką"251 (sformu
łowanie Słonimskiego). Jednak twierdzenie to zrozumieli odmiennie. Autor 
Rodziny chciał przestrzec Witkacego przed nadmiernym odkształcaniem 
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dramatu, wiodącym do zmanierowania i wynaturzenia formy, natomiast 
Witkiewicz w deformowaniu nie widział sposobu na transformowanie 
struktury, ale na „tworzenie całości żyjącej oddzielnym, samoistnym życiem 
żywego stworu"252. Czysta Forma w tej polemice została przez autora Szew
ców wyjaśniona jako budowanie konstrukcji, czyli egzystencjalnego mikro- 
świata, w którym uczestnictwo powinno przybliżyć do Tajemnicy Istnienia. 
Wyraźnie widać, że Witkacy do swojej twórczości przykłada inne kryteria 
niż Słonimski do jej odbioru. Operuje takimi pojęciami, jak „scałkowanie 
wielości". Pisze, że sztuka nie może być rebusem ideowym, ale - „dziełem 
sztuki". Stara się przedstawiać teatr w kategoriach procesu przekształcania 
świadomości i odbioru estetycznego. Słonimski walczy o treść. Nie znaczy to 
jednak, iż nie rozumie problemów transformacyjnych dramatu. Raczej boi 
się żywiołowości tego procesu. W sukurs Słonimskiemu szedł w tym czasie 
Karol Irzykowski, który - podobnie jak krytyk „Wiadomości Literackich" - 
atakował Witkacego za sztuczne obalanie zasad semantycznych. Zdaniem 
Irzykowskiego, uciekanie się do języka musi wprowadzać w świat znaczeń 
oraz sensów, nie zaś luźnych skojarzeń plastycznych i doznań wzrokowych. 
Jak objaśnia Włodzimierz Maciąg:

252 S.I. Witkiewicz, Polemika..., dz.cyt., s. 333.
253 W. Maciąg, Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980, Ossolineum, Wro

claw-Warszawa, Kraków 1992, s. 29.

„I samo użycie mowy wiązanej jako narzędzia ekspresji staje się aktem uzna
nia kulturowego dziedzictwa, »wtapiać się w żywioł» poprzez język - oznacza 
nieuchronnie zaznaczanie, naszkicowanie obecności podmiotu, który o akcie in
formuje i który musi tym samym przekazywać swoje stany"253.

Takie właśnie funkcjonalne użycie języka w dramacie, określające cha
rakter i znacznie postaci, było bliskie obu krytykom.

Zatem dlaczego Antoni Słonimski gorzej ocenia eksperymenty teatralne 
Witkacego niż Pirandella? Wydaje się, że nie zauważył on przesłania etycz
nego wczesnych dramatów Witkiewicza, gdyż przesłanie to nie było w nich 
dość czytelne (stanowiły przecież rodzaj skeczu i artystycznej prowokacji). 
Jeżeli gdziekolwiek to przesłanie występowało w rozwiniętej formie, to ra
czej w manifestach artystycznych o kontrowersyjnej jak na tamtejsze czasy 
treści. U progu lat dwudziestych Witkacy próbował dopiero definiować 
Tajemnicę Istnienia, szukając jej teatralnych ekwiwalentów. Sama Tajemnica 
odnosiła się do odczuć i doznań metafizycznych, ale wizualizacja tego pro
cesu w teatrze, czyli - na przykład - rozbijanie semantyki (autoteliczna gra 
wyrazów, absolutność sformułowań), rozsadzanie akcji dramatycznej (nie
logiczność, niechronologiczność) czy konstrukcja bohaterów (ich fantastycz- 
ność, dziwność, nieziemskość) nie przywoływały wprost wartości humani
stycznych, natomiast wyraźnie wskazywały na żonglerkę materią drama
tyczną. Słonimski zdawał sobie sprawę z tego, że manifesty Witkacego odci
nały się od programowego bezsensu czy próby przedstawiania mózgu wa
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riata na scenie. Autor Szewców postulował stworzenie nowej kategorii pięk
na, wiodącej do odczucia obcości po obejrzeniu przedstawienia, swoistej 
terapii, która miała porazić odbiorcę i nauczyć go indywidualistycznego 
traktowania sztuki. Ponieważ w programach Witkacego założenia formali
zmu dominowały nad przesłaniem egzystencjalnym, Słonimski nie był 
w stanie tych programów odbierać poważnie.

W Alfabecie wspomnień, wydanym po wojnie w 1975 roku, krytyk wrócił 
do swojego rozrachunku z Witkacym. Twierdził, że mimo upływu lat nie 
zmienił opinii o autorze Matki, choć przyznawał, że niezwykły ten twórca 
miał coś w sobie z geniusza i prekursora epoki, czego wtedy nie zauważył. 
Jednak zdecydowanie więcej uwagi poświęcił osobistej z nim przyjaźni niż 
polemikom teatralnym. Słonimski wyjaśnił, że nie potrafił czuć się zasko
czony na sztukach Witkiewicza, gdyż wydawały mu się pozbawione sensu, 
podobnie jak manieryczne malarstwo ich autora. Zyskały więc uznanie 
w czasach, które ten bezsens przypominały. Były projekcją przyszłości 
i dlatego dopiero w przyszłości mogły zostać rozpoznane. Krytyka nie do
ceniała awangardy teatralnej w okresie przedwojennym, „bo czas odzyska
nia niepodległości nie tworzył podatnego klimatu dla »bebechowych kata
klizmów«"254.

251 A. Słonimski, Alfabet wspomnień, PIW, Warszawa 1975, s. 257.
2“ Tamże, s. 257.

Przed wojną Słonimski bronił treści, w 1975 roku nazwał Witkacego „tre
ścią dynamiczną"255. Może to niewinne sformułowanie, zapisane w Alfabecie 
wspomnień, jest pośmiertną rehabilitacją Witkacego, a jednocześnie nie
odzownym składnikiem neoawangardowej terminologii, stosowanej do 
twórczości tego artysty w nowym warsztacie krytycznym Antoniego Sło
nimskiego?



ROZDZIAŁ III
SŁONIMSKIEGO BATALIA O POZIOM ARTYSTYCZNY 
POLSKIEGO TEATRU

„NIE LUBIŁ SZTUKI NOWOCZESNEJ W SPOSÓB ŻENUJĄCY” - WĄTKI 
RETEATRALIZACJII INSCENIZACJI W RECENZJACH SŁONIMSKIEGO

W1981 roku Adolf Rudnicki pisał:

„Do końca Słonimski nie lubił sztuki nowoczesnej w sposób żenujący; jakby 
odbierała mu rację bytu. Nienawidził poety Przybosia, jeśli klocki Przybosia 
miały jakąś wartość, on Słonimski niewiele był wart. Nie chciał, nie miał potrzeby 
»nowoczesności«; w tradycji także mieściły się jego namiętności: Polska, moral
ność, polityka"1.

1 A. Rudnicki, Rogaty Warszawiak, WL, Kraków 1981, s. 24.

Jedną z ciekawszych kwestii pojawiających się w recenzjach teatralnych 
Antoniego Słonimskiego jest stosunek krytyka do szeroko rozumianej no
woczesności, co w przypadku rozważań na temat sceny polskiej przekłada 
się na opinie o teatrze współczesnym. Przez teatr współczesny należy rozu
mieć ten teatr (i o takim będzie mowa w tym rozdziale), którego zadanie 
artystyczne nie tyle polega na prezentowaniu publiczności nowej dramatur
gii polskiej i obcej, ile na kształtowaniu oryginalnego języka teatralnego 
przedstawienia, powstającego na podstawie doświadczeń europejskich 
nurtów artystycznych, w tym ekspresjonizmu, konstruktywizmu, kubizmu, 
formizmu itd. - czyli, posługując się językiem epoki, na kształtowaniu języ
ka inscenizacji. Chodzi o podsumowanie tych rozważań krytycznoteatral- 
nych Słonimskiego, które traktowały o nazwaniu form ekspresji scenicznej, 
wynikających z inspiracji polskich reżyserów rewolucją artystyczno- 
-wizualną w sztuce europejskiej u progu XX wieku. Nie jest do końca pew
ne, czy w ogóle można mówić o stosunku tego krytyka do „propagatorów" 
Wielkiej Reformy Teatralnej w Polsce. Słonimski nigdy nie określił mianem 
reformatorów ani Leona Schillera, ani Juliusza Osterwy, Mieczysława Lima
nowskiego czy Stefana Jaracza. Podobnie scenografów: Władysława Da
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szewskiego, Wincentego Drabika, Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków. Nie 
używał fachowej terminologii teatrologicznej z zakresu Reformy, stosowanej 
cokolwiek nieśmiało, ale już bardzo świadomie w tym czasie zarówno przez 
krytyków, jak i twórców sceny. Jednak sporo uwagi poświęcił w recenzjach 
właśnie pracom Schillera. Reżysera Kniazia Patiomkina postrzegał jako naj
wybitniejszego inscenizatora i artystę teatru przedwojennego. W istocie, nie 
od razu i nie od pierwszego obejrzanego przez siebie przedstawienia chwalił 
tego ucznia Craiga. Poparcie dla eksperymentów formalnych w polskim 
teatrze szło u krytyka w parze z pewnym niedowierzaniem w ich sens sae- 
niczny oraz umiejętność przemawiania do widza. Jednak można spróbować 
zaryzykować twierdzenie, że stopniowo dochodzi on do przekonania, iż 
zmiany scenograficzno-architektoniczne przedstawień teatralnych, jak i idea 
reżysera-wizjonera są usprawiedliwione ewolucją estetyczną, jaka dokonała 
się w europejskich sztukach plastycznych, i dlatego w sposób nieunikniony 
muszą na nie oddziaływać. Będąc malarzem z wykształcenia (mężem znanej 
karykaturzystki i malarki Janiny Konarskiej-Słonimskiej oraz autorem bodaj 
dwóch własnych ekspozycji malarskich), miał krytyk dobre rozeznanie 
w specyfice ówczesnych prądów artystycznych. Ta konstatacja brzmi być 
może fałszywie w kontekście wielokrotnie deklarowanego przez niego 
przywiązania do tradycyjnych kanonów piękna i koncepcji niekonfliktowe- 
go spotkania teatru z dramatem. Jednak, jak spróbujemy wykazać, krytyk 
szukał nieustannie wytłumaczenia dla nowych założeń teoretycznych XX- 
-wiecznego teatru, w tym również dla języka scenicznej ekspresji. I co należy 
szczególnie podkreślić, postulował tylko te zmiany, tylko te modyfikacje 
formalne, które były wynikiem dojrzałego procesu twórczego i w sposób 
nierozerwalny łączyły się z myślą zawartą w utworze dramatycznym. Nie 
przyjmował do wiadomości faktu absolutnego wyzwalania się teatru z wię
zów dramaturgii. Widział w tym zjawisku niepokojące przekraczanie granic 
zdrowego rozsądku. Z pewnością nie był zwolennikiem tych teorii, które 
wykluczały z teatralnego instrumentarium literaturę w imię przekonania, że 
europejski teatr był jej wieloletnim zakładnikiem. O ile do pewnego stopnia 
mógł akceptować transformacje, zmierzające do traktowania dzieła teatral
nego jako połączenia równoprawnych elementów składowych (w tym lite
ratury), o tyle z całą pewnością nie tolerował rozwiązań radykalnych, dążą
cych do konstruowania aliterackiego dzieła teatru. Taką opcję, jeśli odwoła
my się do typologii Jolanty Brach-Czainy2, prezentowali Gordon Craig, 
a w Polsce - Leon Chwistek.

2 J. Brach-Czaina, Na drogach XX-u>iecznej myśli teatralnej, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 
1975, s. 21.

Oczywiście, nie wszystkie premiery warszawskie przygotowywane były 
z myślą o dyskusji na temat teatralizowania Jewreinowa, teorii światła Ap- 
pii, biomechaniki Tairowa czy niemieckiego teatru politycznego. Zasadne 
wydaje się więc spojrzenie tylko na te spośród omawianych przez Słonim
skiego spektakli, które ewidentnie wyrastały z przełomowych dla rewolucj: 
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estetycznej inspiracji. W przypadku teatru polskiego będzie tu mowa wła
ściwie o czterech zespołach zagadnień i dwóch najważniejszych w tym 
kontekście teatrach. W odniesieniu do problematyki, zajmiemy się przede 
wszystkim refleksją autora Alarmu nad kształtowaniem nowej roli i funkcji 
aktora w teatrze; zastępowaniem reżysera przez artystę teatru, inscenizato- 
ra, którego praca nie polega na ustawianiu ról i sytuacji, ale - myśleniu 
w kategoriach wizji całości działań teatralnych; także nad koncepcją teatru 
ekspresyjno-monumentalnego oraz modelem konstruktywistyczno-archi- 
tektonicznej scenografii. Za podstawę powyższych rozważań przyjmiemy 
ocenę działalności artystycznej dwóch „eksperymentujących" teatrów stolicy: 
Reduty Juliusza Osterwy oraz Teatru im. Bogusławskiego Leona Schillera.

Pierwszą recenzję dotyczącą zespołu Reduty napisał Słonimski z Domu 
otwartego Michała Bałuckiego w 1924 roku - późnej premiery zespołu, zwa
żywszy że w Salach Redutowych aktorzy Osterwy i Limanowskiego wystę
powali już od 1919 roku. Po pięciu latach od inauguracji swej działalności 
mieli już na koncie kilka udanych przedstawień. Zespół zasłynął wystawie
niami dramatów Żeromskiego (Ponad śnieg bielszym się stanę, Turoń), Sza
niawskiego (Ewa, Papierowy kochanek), Tetmajera (Judasz) i eksperymentalnej 
Ulicy dziwnej Andrzeja Kazimierza Czyżewskiego w reżyserii awangardo
wego malarza Adama Dobrodzickiego. Mimo niezwykle zróżnicowanych 
głosów krytycznych zyskała Reduta miano teatralnego laboratorium na 
wzór moskiewskiego MCHAT-u, kultywującego pracę nad psychologizacją 
postaci, naturalizmem, czy wręcz weryzmem konwencji scenicznej, upra
wiającego żmudne próby analityczne, zmierzające do oddania duchowości 
dzieła. W teatrze liczył się aktor oraz praca zespołowa. Zwłaszcza ta druga 
stanowiła o oryginalności podejścia młodych twórców do swoich obowiąz
ków artystycznych. Jako wyraz nowoczesności teatralnej, Reduta zrezygno
wała z osoby suflera i zlikwidowała rampę sceniczną, uzyskując w ten spo
sób bezpośredni kontakt aktora z widzem.

Dom otwarty Bałuckiego był przedostatnią premierą Reduty z jej pierw
szego okresu działalności artystycznej, obejmującego lata 1919-1924. Był też, 
jak pisali krytycy, najwyższym osiągnięciem właśnie gry zespołowej. Recen
zja Słonimskiego z tego spektaklu to z kolei jedno z pierwszych w ogóle 
sprawozdań krytyka, drukowanych na łamach „Wiadomości Literackich", 
które ukazują się od 1924 roku. Po jej publikacji przywarła do niego, nie do 
końca słuszna, opinia nieprzejednanego wroga starań redutowców. Faktem 
jest, że akurat Słonimski rzadko kiedy do tej pory pisywał o Reducie, choć 
zdarzało mu się to na przykład w „Skamandrze" - a wówczas rzeczywiście 
w tonie negatywnym. Faktem jest również i to, iż po prostu nie zaaprobował 
spektaklu.

Krytyk od samego początku polemizuje z założeniami teoretycznymi 
Osterwy, dlatego też piszę w duchu konfrontacyjnym. Uważa, że Reduta nie 
jest teatrem sensu stricto, ale - jak sam podpowiada - „szkołą" (dziś byśmy 
powiedzieli studiem), w której jak w kuźni wykuwa się poszczególne ele
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menty dzieła scenicznego, zwłaszcza role aktorskie. Jest, jak chciał Osterwa, 
rodzajem teatralnego klasztoru. Jednak o ile reżyser w mnisiej pracy widział 
szanse na uzdrowienie teatru, ponieważ sprzyjała ona higienie zawodowej 
i pomagała w skupieniu, o tyle Słonimski nie umiał zauważyć związku po
między stylem pracy Reduty a rezultatem całokształtu starań. Były to, 
w jego opinii, osobne sfery, bez wzajemnego wynikania. Podkreślał z ironią, 
że jeśli Reduta jest „szkołą", to niech poprzestanie na wystawianiu skeczów 
lub jednorazowych popisów, a nie na pokazywaniu pełnowymiarowych 
spektakli, bo te w wypadku wprawek aktorskich są pozbawione sensu. Nie 
dowierzał nowym metodom pracy nad rolą, wzorowanym na rosyjskim 
naturalizmie, ponieważ prowadziły one na artystyczne manowce w postaci 
wystawiania półproduktów, co jego zdaniem nie było wyrazem nowocze
sności (przeciwnie niż w niektórych teoriach reformatorskich, upatrujących 
sensu doświadczeń artystycznych w ciągłym dochodzeniu do celu i tym 
samym prezentowaniu spektakli w trakcie procesu stwarzania, a nie jako 
gotowe dzieła), ale nieudolności. Pisze:

„Cóż nas właściwie obchodzi, że p. Iksiński po dwóch latach może prawie 
poprawnie zagrać jakiegoś Fujarkiewicza? Nie obrażając adeptów Reduty, 
wspomnieć należy o fokach, które po paru miesiącach tresury żonglują świetnie 
nożami i talerzami. Może się ktoś uprzeć, że zrobi z chleba portret naturalnej 
wielkości, ale jest to jego prywatna ambicja, a publiczność ma prawo żądać bar
dziej szlachetnych materiałów"3.

3 A. Słonimski, [Teatr Reduta, Dom otwarty..., dz.cyt., s. 3].

Uważa więc, że redutowcy prezentowali średniej klasy aktorstwo, co 
o tyle pomniejsza ich zasługi, że u progu lat dwudziestych pokazywali pu
bliczności warszawskiej głównie utwory rodzimego realizmu, a więc takie, 
które nie wymagały nadmiernej komplikacji psychologicznej. Ich studiowa
nie roli, polegające na dogłębnych analizach motywów postępowania boha
terów i przyczyn przeżyć emocjonalnych, warunkowanych własnymi do
świadczeniami, wydawało się krytykowi zupełnie zbędne w obliczu mier
nych efektów artystycznych i właściwie nieprzydatne w przypadku utwo
rów o konwencjonalnych zachowaniach i sytuacjach. Dwa argumenty Sło
nimskiego przekonują do jego krytycznego stanowiska względem Reduty 
w tym czasie. Po pierwsze, posługując się językiem krytyka, „reformatorskie 
podniecenie zbiorowe" zarówno redutowców, jak i ich sympatyków, prze
kładające się na egzaltowany entuzjazm dla eksperymentów, nie pozwalało 
dostrzec popełnionych błędów obsadowych i interpretacyjnych. Druga kwe
stia to repertuar - nieadekwatny do pogłębionego stylu aktorsko- 
-reżyserskiego. Słowem, nie akceptuje krytyk artystowskiego szumu wokół 
Reduty, gdyż nie idzie on w parze z osiągnięciami teatru. Uważa, że znaczą
ce dla oceny krytycznej jest to, co Reduta pokazuje, nie zaś to, co - przy naj
szczerszych chęciach jej twórców - chciałaby prezentować. Nie umie się 
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zachwycić ideologią estetyczną Osterwy, jeśli nie widzi realizacji jej założeń 
na scenie, za co obwinia głównie aktorów.

Słonimski bywa w swych sprawozdaniach niezwykle złośliwy wobec ze
społu Osterwy. Złośliwość tę wyraża wprost i pośrednio, przy okazji oma
wiania innych spektakli. Znajduje osobliwą przyjemność w dworowaniu 
sobie z tego teatru. Wbija Reducie szpilkę. Mimo że okoliczności nie nastra
jają tu do analogii, w recenzji z Dziękuję za służbę Perzyńskiego porównuje 
autora dramatu do twórcy Reduty - ze względu na przerosty ambicji. 
Stwierdza, że zakochanemu w sławie i zaszczytach Osterwie nie wystarcza 
opinia dobrego aktora. „Zapragnął być Mesjaszem i Mejerholdem"4 - napi
sze. Spektakl Wiercińskiego, przygotowany na podstawie nowatorskiego 
w tym okresie dramatu Felicji Kruszewskiej Sen (stosujący oniryczną estety
kę o rodowodzie strindbergowskim), nazwie „redutowym obłędem". Gene
ralnie nie podobało się krytykowi to, że teatr Osterwy nie dba o publiczność, 
a koncentruje się na enigmatycznie potraktowanych problemach psychicz
nych bohaterów. Takie ustawienie hierarchii ważności było obce jego syste
mowi ocen i koncepcji estetycznych, według których widz pozostawał zaw
sze na uprzywilejowanej pozycji, a teatr w tak ukształtowanej perspektywie 
spełniał rolę „pośrednika między poezją a publicznością". To z kolei nie 
przystawało do założeń Osterwy, który uważał, iż nie tyle przygotowuje 
spektakle dla widza, ile tego widza chce nauczyć nowego rozumienia teatru 
jako sztuki oddziałującej w sposób sensualistyczno-emocjonalny. Mówił 
przecież:

4 Tenże [Teatr Narodowy, Dziękuję za służbę..., dz.cyt., s. 4].
5 J. Osterwa, Reduta i teatr, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1991, s. 106.

„Publiczność może nie zawsze sztukę zrozumie, ale zawsze i wszędzie ją jed
nako odczuje. Jest to już zresztą właściwość każdego człowieka. Gdy wpadnie 
kto na ulicy pod koła wozu - nie myśli się wówczas o osobie, kim jest ten nie
szczęśliwy, jakiego wyznania, jakich przekonań politycznych. Wszyscy rzucają 
mu się na ratunek. To samo ma miejsce w teatrze. Na kłamstwie, na iluzji pozna 
się równie mieszkaniec stolicy, jak i najgłębszej prowincji"5.

Słonimski będzie stopniowo „wyciszał" w swych sprawozdaniach kryty
cyzm względem Reduty, przyznając się do nie zawsze sprawiedliwych ata
ków na ten teatr. W lipcu 1929 roku Reduta przedstawi w Teatrze Narodo
wym Przepióreczkę Stefana Żeromskiego, przygotowaną w Teatrze na Pohu
lance w Wilnie (teatr opuścił w 1924 roku stolicę i przeniósł się do Wilna. 
Przepióreczkę prezentowano w Warszawie w ramach występów gościnnych). 
Spektakl odczytywano przede wszystkim przez pryzmat dylematów etycz
nych Przelęckiego, postrzegając utwór jako dojrzałe dzieło autora Popiołów. 
Słonimski właściwie dopiero przy Przepióreczce odkrył zespół Osterwy. Wy
pracowywane od lat środki artystycznego wyrazu tylko w tym spektaklu 
znalazły, jego zdaniem, zastosowanie - nie raził pietyzm, przesadna gesty
kulacja, deklamacja. Spektakl nie dłużył się. Wszystko zachowywało „po
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wagę i umiar"6 (swoją drogą sam Osterwa wspominał, przy okazji prób do 
przedstawienia, o świadomym eliminowaniu stosowanego wcześniej pato
su). Atakowaną niegdyś żmudną pracę nad rolą krytyk tym razem nazywał 
pracowitością i postrzegał jako cnotę. O Reducie mówił, parafrazując, że to 
najlepszy teatr polski, dorównujący poziomem artystycznym teatrom 
w Rosji:

6 A. Słonimski [Teatr Narodowy, występ zespołu „Reduta" pod kierunkiem Juliusza Oster
wy. Udekta mi przepióreczka Stefana Żeromskiego, „Wiadomości Literackie", 7.07.1929, nr 27, 
s. 4].

7 Tamże, s. 4.
’ A. Słonimski [Instytut Reduty, Pierścień wielkiej damy Cypriana Kamila Norwida, kierow

nictwo Juliusz Osterwa i Mieczysław Limanowski, wnętrza i ubiory Stanisław Rzecki, „Wia
domości Literackie", 19.04.1936, nr 17, s. 6].

„Nieraz folgowałem swej złośliwości, niejedną łatkę przypiąłem Reducie i nie 
jest wykluczone, że to się powtórzy, ale na razie spieszę wyrazić mój entuzjazm 
i składam serdeczne powinszowania Osterwie, Jaraczowi i całemu zespołowi, że 
zdołali wzruszyć takiego, jak ja drania"7.

Docenił więc teatr, ale... nie do końca. W dalszej części sprawozdania 
powtórzył argument, że granie współczesnego polskiego repertuaru przez 
rozmiłowany w eksperymentach zespół nie może złożyć się na fascynujący 
efekt sceniczny, bo polska literatura nie umie eksperymentować z formą 
(jeszcze nie dość znana jest twórczość Gombrowicza, Schulza...). Z podob
nym zdaniem krytyka spotkamy się przy okazji omawiania Pierścienia wiel
kiej damy, postromantycznej komedii Norwida, przygotowanego już w In
stytucie Reduty w 1936 roku. Sprawozdanie to jest zresztą ostatnim tekstem 
Słonimskiego, dotyczącym Reduty. Słonimski podsumowuje tu twórczość 
artystyczną teatru oraz porządkuje swoje stanowisko względem niego. Po 
pierwsze, podtrzymuje wcześniejszy zarzut, że Reduta nie umiała dobrać do 
swoich poszukiwań scenicznych odpowiednich utworów literackich. Te 
natomiast, które brano na warsztat, nazywa „pesudopoetycznymi", co - 
przy nie do końca wypracowanej konwencji scenicznej i stylu aktorskim - 
robiło na scenie wrażenie chaosu i manieryzmu. Traciły na tym wszystkie 
elementy składowe widowiska. Nie zostały wydobyte cechy gatunkowe 
utworu, ponieważ aktorzy nie dość starannie wypreparowywali z konkret
nego tekstu przesłanki dla specyfiki swojej gry. Przykładali do niej elementy 
naturalistycznego przeżywania. Drugi zarzut to zbyt częste sięganie do 
postsymbolicznych dramatów Szaniawskiego, utworów jego zdaniem „męt
nych, pozostawiających szerokie pole dowolności w opracowaniu scenicz
nym"8. Błąd Osterwy polegał właśnie na tym, że - jak dalej twierdzi krytyk - 
z ogromną starannością pracował nad utworami nie najwyższych lotów, 
chcąc przydać im waloru, lecz uzyskując efekt przeciwny do zamierzonego. 
Aktorzy grali nie w tej konwencji, co trzeba, a dramat nie był w stanie 
uwieść literackim urokiem. Tak było właśnie w przypadku Pierścienia, do 
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którego zastosowano konwencję realistyczną, co po raz kolejny obróciło się 
przeciwko tej sztuce:

„Znikła cezura i rytm został rozproszony realistycznym prowadzeniem dia
logu. Realizm drobiazgowy i pedantyczny przesunął utwór na inną płaszczyznę 
artystyczną. Odebrano sztuce jej wizyjność i naiwną bajkowość, odebrano resztki 
poetyczności i kazano widzowi szukać prawdy o ludziach i wzruszenia w utw o- 
rze, który nie wytrzymuje próby realistycznego pojmowania"9.

9 Tamże, s. 6.
10 L. Schiller, Droga przez Teatr (1908-1924), Theatrum militans (1929-1935) [w:] Teatr Ogrom

ny, wstęp i oprać. Z. Raszewski, Czytelnik, Warszawa 1961, s. 3-106.

Słonimski nie przekonał się do teatru Reduta w takim stopniu, by stanąć 
po stronie jego entuzjastów, propagatorów ozdrowieńczych teorii Osterwy, 
wielbicieli tego stylu i środków wyrazu. Był obserwatorem, można rzec, 
uważnym komentatorem pracy artystycznej tej sceny, ale nigdy jej starania 
reformatorskie nie stały się częścią wyznawanego przez niego estetycznego 
światopoglądu. Wydaje się, że przy okazji Przepióreczki był niemal gotowy 
wygłosić pean na temat pracy artystycznej tej niekonwencjonalnej grupy, ale 
tak się zdarzyło tylko raz. We wszystkich innych przypadkach utrzymywał 
ton zaciekawienia, ale i rozczarowania. W świetle recenzji Słonimskiego, 
reformatorskie starania Osterwy nie przyniosły teatralnych rezultatów. 
Ujemny bilans artystyczny jest dla niego kwestią rozstrzygającą. Sens bo
wiem ma tylko ten teatr, który osiąga sukces - bez względu na przedsiębra
ne środki, których widz, podobnie jak i krytyk, nie musi znać. Ważne jest, 
jak twierdził recenzent „Wiadomości Literackich", czy starania artystyczne: 
teorie, pomysły, fantazje i pragnienia - zyskają teatralną wizualizację, która 
z kolei zostanie odczytana i przeżyta przez publiczność. Jeśli nie następuje 
tego rodzaju proces odbiorczy, teatr nie spełnia swojej funkcji.

Odmiennie przedstawia się w sprawozdaniach Słonimskiego ocena Te
atru im. Bogusławskiego Leona Schillera. Zresztą sam teatr zajmuje niepo
równanie wyższą pozycję w systemie jego sądów krytycznych niż Reduta, 
choć oczywiście opinia autora Rodziny i w tym przypadku ewoluuje. Cało
ściowy bilans wypada jednak dodatnio i to jest ważne, gdyż przy okazji 
kształtowania się Schillerowskiej sztuki reżyserskiej dojrzewa pogląd Sło
nimskiego na temat nowoczesnych metod inscenizacyjnych w teatrze. Tb- 
święćmy na początku kilka słów przypomnieniu podstawowych faktów 
z życia teatru przy ulicy Hipotecznej.

Teatr powstał z myślą o przyciągnięciu masowego widza, zaniedbanego 
- jak twierdził Schiller - przed reżyserów traktujących tego typu odbiorcę 
jako niegodnego oglądania ich prac artystycznych profana. Autor Teatru 
dwudziestolecia uważał, że zdemoralizowany chodzeniem na farsy i wode
wile robotnik wystarczająco długo oczekiwał na sztukę, która poruszałaby 
problemy jego szarej egzystencji. Mówił o teatrze10, którego spektakle będą 
przygotowane „stosownie do stopnia kultury i potrzeb widowni". Jednocze
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śnie deklarował wystawienia repertuaru romantycznego, „»Wielkie Dioni- 
zje« dramatu polskiego". Chciał, by romantyzm przysłowiowo trafił pod 
strzechy. Pragnął zachęcić odbiorców do uczestnictwa w wypracowywanej 
przez siebie idei teatru monumentalnego. Przy okazji referatu wygłoszonego 
na I Zjeździe Reżyserów w Warszawie w 1919 roku postulował Schiller teatr 
o zespole artystycznym osobiście zaangażowanym w pracę sceniczną 
(w przeciwieństwie do zrutynizowanych „rzemieślników") i zainteresowa
nym nowatorską formułą inscenizacyjną, w tym wyrzekającym się gwiaz
dorstwa. Tacy aktorzy mają „oddać się" w ręce reżysera-artysty teatru, 
przez którego Schiller rozumie „nie aktora, nie dekoratora, nie muzyka, nie 
poetę i nie architekta - ale twórcę dzieła teatralnego, obdarzonego specy
ficzną zdolnością percepcji teatralnej, którego natchnienie wyraża się w wizji 
teatralnej, a ucieleśnia w kształtach sztuki scenicznej, w kształtach takich, 
jakie mu jego twórcza wola dyktuje"11.

11 L. Schiller, Wykształcenie reżysera, tamże, s. 35.
12 A. Słonimski [Teatr im. Bogusławskiego, Podróż po Warszawie Feliksa Schobera, ukł. tekstu 

Leon Schiller, reż. zespołowa, malowidła wg pomysłów Wincentego Drabika i Andrzeja Prona
szki, „Wiadomości Literackie", 21.09.1924, nr 38, s. 5].

13 Tenże [Teatr im. Bogusławskiego, Jak wam się podoba Wiliama Szekspira, przekł. Leon Ul

Mimo zapowiedzi poszukiwań, zmierzających do znalezienia nowej de
finicji dla funkcji poszczególnych elementów dzieła teatralnego, a zarazem 
postulatów budowania przybytku sztuki popularnej, Teatr im. Bogusław
skiego zaczął bezpiecznie, od zapomnianej Podróży po Warszawie Feliksa 
Schobera (1924). Była to stylizowana na atmosferę fin de siecle'u, nieskompli
kowana fabularnie, stara ramota; operetka, grana wielokrotnie na polskich 
scenach po prapremierze w 1876 roku. Sztuka opowiada o tym, jak małżeń
stwo wiejskie przenosi się do Warszawy, i jak stolica zmienia ich obyczaje 
oraz wyobrażenia o świecie. Z premiery Słonimski wyniósł wrażenie orygi
nalności teatralnego stylu Schillera, uwidaczniającego się w dbałości 
o szczegóły i doskonale dobranych kostiumach. Wprawdzie zaznaczył, że 
Podróż nie zaskakuje innością pomysłów, ale „gładko współgra z całością 
dekoracji"12 Władysława Drabika i Andrzeja Pronaszki.

Wkrótce po Podróży Schiller wystawił Opowieść zimową i Jak wam się podo
ba Szekspira - rezygnując z wierności realiom okresu elżbietańskiego. Or- 
lando w Jak wam się podoba ma wygrać turniej bokserski (a nie jak w orygi
nale zapaśniczy) o Rozalindę; zakochane pary spotykają się w Lesie Ardeń- 
skim przy dźwiękach muzyki jazzowej; jest fokstrot, a tekst dramatu pu
bliczność momentami słyszy przez megafon, nie zaś z ust aktorów. To wtło
czenie świata Szekspirowskiego w garnitur zwyczajów i atrybutów współ
czesnej kultury zbulwersowało nawet tak otwartego na rewolucje obyczajo
we krytyka jak Boy-Żeleński. Natomiast Słonimski pisał:

„Zwietrzały humor Szekspira zawarty jest w słowach, które wymagają dziś tej 
samej modyfikacji, co i traktowanie plastyczne widowiska"13.
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To oczywiście uwaga na temat tłumaczenia tekstu Szekspirowskiego, 
a raczej konieczności jego poprawy. Słonimski sugeruje, że przekład powi
nien być również uwspółcześniony w tej inscenizacji. Radykalnej zmianie 
ulegają w niej bowiem wszystkie inne komponenty świata teatralnego, za
tem dla jedności koncepcji. W braku świeżego przekładu upatruje między 
innymi przyczyny niepowodzenia eksperymentu Schillera. Spektakl miał 
„śmieszyć" i „porywać", a tymczasem zostawiał widzów obojętnymi, bo nie 
przemawiał dzisiejszym językiem, co starała się robić cała inscenizacja. 
W zaniedbaniu tłumaczenia zauważył Słonimski symptomy ignorowania 
w przyszłości „słowa" w teatrze Schillera, co, jak się okaże, nie będzie do 
końca zgodne z prawdą, ale w 1924 roku mogło niepokoić. Natomiast zga
dza się z Schillerowskim założeniem, że jeśli chcemy przybliżać warszaw
skiemu widzowi zamierzchłe czasy, to lepiej robić to, opierając się na wraż
liwości dzisiejszego widza, a nie wrażliwości tejże epoki. O ile jednak krytyk 
pragnął raczej bliskości i zrozumiałości literatury, reżyser bliskości scenicz
nej iluzji. Jak wam się podoba przygotowywał Schiller w taki sposób, by pu
bliczność mogła zobaczyć w przedstawieniu postacie nie z elżbietańskiej 
Anglii i nie ówczesne problemy, ale siebie samą i swoje sprawy. Dlatego, jak 
chciał, należy na scenę wprowadzać takie elementy świata przedstawionego, 
z którymi widz będzie się utożsamiał i które będzie traktował jako bliskie 
jego sposobowi przeżywania rzeczywistości. Reżyser w tej inscenizacji, jeśli 
przywołać tu opinię Józefa Szczublewskiego, odkrył dla teatru współcze
sność (wcześniej pochłonięty był „stylizacją przeszłości, tropieniem polskie
go wyrazu scenicznego i poszukiwaniem formy teatralnej godnej górnego 
lotu narodowej dramaturgii"14) i szlakiem tym będzie podążał w kolejnych 
swoich pracach scenicznych. Słonimskiemu musiała ta koncepcja przypaść 
do gustu. Jak twierdziliśmy wcześniej, krytyk był wręcz przewrażliwiony na 
punkcie prezentowania w teatrze problemów człowieka dzisiejszych cza
sów. Z entuzjazmem przyjął ten sposób myślenia o sztuce. Napisał: „Pragnie 
[Schiller, przyp. aut.] poruszyć tę zakurzoną bryłę, popchnąć ją i ustawić na 
wysokości naszego ludzkiego wzroku, abyśmy się nie potrzebowali schylać, 
ani patrzeć w niebo"15.

rich, oprać, scen, i reż. Aleksander Zelwerowicz i Leon Schiller, dek. i kost. Wincenty Drabik, 
muz. Ludomir Michał Rogowiecki, taniec w wykonaniu Tacjanny Wysockiej, „Wiadomości 
Literackie", 27.09.1925, nr 39, s. 4].

14 J. Szczublewski, Artyści i urzędnicy..., dz.cyt., s. 176.
15 A. Słonimski [Teatr im. Bogusławskiego, ¡ak wam się podoba..., dz.cyt., s. 4].

Pogląd recenzenta na teatr najwyraźniej szedł tu w parze z zamysłem in
scenizacyjnym reżysera. Spektakl więc został pozytywnie oceniony na ła
mach „Wiadomości Literackich". Słonimski wprawdzie wytknął Schillerowi 
„nadmierne delektowanie się pomysłami inscenizacyjnymi", odwracającymi 
uwagę od dialogów i słów, słabnące stopniowo tempo przedstawienia, brak 
podkreślenia wątków miłosnych czy wreszcie dłużące się sceny, ale jednak 
docenił próbę budowania nowej ekspresji scenicznej. Próbę - podkreślmy, 
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gdyż - jak twierdzi Słonimski - Schiller jeszcze nie ma ukształtowanego 
w tym czasie stylu reżyserii, dopiero szuka „właściwego złotego środka 
teatru". Nie przynosi gotowych rozwiązań. Reżyser sam nie wie do końca, 
jaki kształt przybierze zderzanie konwencji teatralnych. Jednak tym, co 
krytyk uznawał za wartość w sztuce inscenizacyjnej Schillera w 1924 roku, 
jest jego polemiczny stosunek do literatury, sięganie po klasykę i pozbawia
nie jej muzealnej monumentalności. Ten swoisty „prezentyzm" inscenizator- 
ski rnusiał być bliski wyznawcy skamandryckiej deklaracji, zaczynającej się 
od słów: „Chcemy być poetami dnia dzisiejszego..."; autorowi wielu wierszy 
chwalących uroki dnia codziennego, mitologizujących teraźniejszość. Jedyny 
zarzut Słonimskiego to niekonsekwentne wprowadzanie „modyfikacji". 
Jego zdaniem, eksperyment zatrzymał się w pewnym momencie i odtąd 
nastąpiło powielanie poprzednio ukazanych pomysłów. „Znać tam było 
niezdecydowanie i brak absolutnej śmiałości"16 - podsumuje.

16 Tamże, s. 4.

Do przełomu w strategii reżyserskiej twórcy Teatru im. Bogusławskiego 
można zaliczyć najgłośniejszego w pierwszym sezonie działalności teatru, 
Kniazia Patiomkina Tadeusza Micińskiego. Patiomkinem Schiller otworzył 
nowy rozdział w działalności swojego teatru, polegający na zwrocie ku ar
cydziełom polskiej dramaturgii, głównie tym, które wyznaczały drogę do 
wolności duchowej i narodowej. Dramat Micińskiego opowiadał o buncie 
marynarzy na rosyjskim pancerniku. Schiller chciał, by zgodnie z tradycją 
polskiej inscenizacji nad pewnym nieuporządkowaniem zdarzeń i sytuacji 
górował układający wszystko w racjonalną całość pierwiastek intelektualny, 
to znaczy, by - mimo rozbicia formy - widz odczuwał jedność przedstawio
nego świata. Od strony konwencji teatralnej zależało reżyserowi, by zaist
niała równowaga pomiędzy realistycznie przedstawionymi wydarzeniami 
a symbolistycznym skrótem scenograficznym, polegającym na ustawieniu 
stalowych konstrukcji (autorstwa Pronaszków), będących rodzajem syntezy 
myślowej, sugerujących jedynie rzeczywistość, a nie odtwarzających ją 
w realnych kształtach. Mimo starcia głównych antagonistów, Lejtnanta 
Szmidta i Wilhelma Tona, postać pierwszoplanową grała zbiorowość, czyli 
tłum marynarzy, podburzonych przez Tona do rewolucji. Samo buntowanie 
się opracowano od strony fonicznej. Krzyki, szmery, nawoływania, tupot 
bieganiny (również intonowane przez marynarzy pieśni rosyjskie) były ujęte 
w rytmiczny porządek. Obowiązywała zasada symetrii. Bohaterowie stali po 
obu stronach centralnie usytuowanego na scenie masztu. Przywoływaną 
w wielu recenzjach i bodaj najsłynniejszą z tego spektaklu scenę z IV aktu 
Schiller skomponował w ten sposób, że marynarze spoglądali w jedną stro
nę, wyczekując płynącego na odsiecz pancernika „Gieorgij". Lewą nogę 
mieli wysuniętą do przodu, prawą rękę wspartą na karabinach. O założe
niach Kniazia Patiomkina Władysław Zawistowski pisał:
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„Przyjęto, jako bieguny osi krystalizacyjnej, syntetyzm form scenicznych, 
uogólniający wchodzące w skład akcji zdarzenia, oraz realizm w tym stopniu 
natężenia i o takim charakterze, aby wprowadzał do twórczości scenicznej żywy 
stan psychiczny jako element materialny, jeden z podstawowych środków eks
presji"17.

17 W. Zawistowski, Teatr im. Bogusławskiego [w:] Teatr warszawski między wojnami (wybór re
cenzji), PIW, Warszawa 1971, s. 279.

19 A. Słonimski [Teatr im. Bogusławskiego, Kniaź Patiomkin Tadeusza Micińskiego, reż. 
i insc. Leon Schiller, kompozycja przestrzeni scenicznej Andrzej i Zbigniew Pronaszko, muz. 
Karol Szymanowski, „Wiadomości Literackie", 15.03.1925, nr 11, s. 5].

19 Tamże, s. 5.
20 Tamże.
21 Tamże.

Słonimski nie miał żadnych wątpliwości, że spektakl Schillera jest dzie
łem wybitnym (uznanie recenzenta „Wiadomości Literackich" zaskoczyło 
nawet samego reżysera). Z trudem powstrzymywał zachwyt zarówno nad 
tematem proponowanym przez Micińskiego, jak i obrazem marynarskiej 
gigantomachii, wykreowanym przez aktorów na scenie. Najwięcej miejsca 
poświęcił samemu problemowi rewolucji. Zainteresowała go metafora stat
ku jako upostaciowanie historiozoficznej wizji podążania, płynięcia ludzko
ści w „mroczną noc dziejów"18. Podpowiadał, że istotne zadanie sztuki nie 
polega jedynie na ukazywaniu poetyckich obrazów, ale również na prowo
kowaniu do zadawania pytań, kto stoi „u steru statku i ku jakim gwiazdom 
płynie"19. Jego zdaniem, spektakl Schillera stawiał taką kwestię, a właśnie 
ona zdecydowała o głosach krytycznych kierowanych pod adresem teatru. 
Nie do końca wydawało się bowiem jasne, jak reżyser potraktował rewolu
cję, z jakich wykładni politycznych korzystał przy jej obrazowaniu. Odstra
szała też i forma artystyczna. Zarzucano Schillerowi, że zrezygnował 
z przemawiania do mas i tym samym odszedł od założeń programowych 
teatru, deklarowanych dwa lata wcześniej. Pisano o odrzuceniu wzoru agi
tacyjnego teatru sowieckiego oraz o tym, że chodzi się do Bogusławskiego 
ciągle na niewiadome, bowiem pokazywane dramaty są zupełnie nieznane 
przeciętnej publiczności.

Słonimski w Kniaziu Patiomkinie zobaczył talent inscenizatorski Schillera, 
który objawił się „świetnym zrozumieniem i interpretacją tekstu"20, w połą
czeniu z „popisem rzemiosła reżyserskiego w operowaniu tłumami i inwen
cji w rytmie"21. Tak właśnie, co należy szczególnie podkreślić, wyobrażał 
sobie krytyk doskonałą pracę teatralną - treść przelana w formę, wzajemna 
i nierozerwalna zależność jednej sfery od drugiej, ich symbioza; reżyseria 
rozwijająca myśl autora, autor idealnie wpasowany w teatralny mikroko- 
smos, wytworzony przez artystów na scenie. Do tego wszystkiego dochodzi 
scenografia, akcentująca powiązania współczesności z okresem przedsta
wianym w dramacie czy syntetyzująca myśl teatralną, a także zgrany i pełen 
zapału do pracy zespół.
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Podobnie dobrze ocenił Słonimski kolejną premierę teatru, Achilleis Stani
sława Wyspiańskiego. Achilleis miało być pokazane jako parabola walki 
o władzę, rozegranej pomiędzy Achillesem i Hektorem. To uczulanie na 
wartości duchowe budowało już całkowicie nową misję Teatru im. Bogu
sławskiego. Na spektakl składała się gama nakładanych na siebie obrazów 
mitycznych, których celem nie było wierne odtworzenie historii trojańskiej, 
lecz wzbudzenie tęsknoty za idyllą, światem rządzonym przez pragnienie 
dostępu do wiecznych prawd. Eksponowano kostium i charakteryzację. 
Dekoracyjność widowiska miała przede wszystkim działać na zmysły wi
dza, a dopiero w drugiej kolejności na intelekt. Spektakl był popisem inwen
cji twórczej scenografów i kostiumologów, inspirowanym obrazami futury
stycznymi. Prawdziwe zbroje zastąpiono w spektaklu atrapami z tektury, 
tylko kolorystycznie sugerującymi metal jako materiał. Wszystkie chwalone 
przez powojennych teatrologów rozwiązania inscenizacyjne zostały przez 
krytyków prasy dwudziestolecia co najwyżej dostrzeżone. Najczęściej poja
wiał się zarzut nadmiernego wyrafinowania plastycznego, zasłaniającego 
masowemu widzowi treść dramatu. Tadeusz Boy-Żeleński, który Achilleis 
poświęcił na łamach „Kuriera Porannego" aż dwa omówienia, uważał, że 
przedstawienie zgubiło przesłanie literackie, że historia mitu o Achillesie 
była tematem pobocznym, ginącym w natłoku różnych, nie zawsze szczę
śliwych pomysłów scenograficznych22. Eksperyment Schillera nazywał 
„szlachetnym jarmarkiem"23, doceniając próbę stworzenia szerokiej wizji 
trojańskiej wojny, ale uznając, iż wizja ta pozbawiona została fabularnej 
i treściowej egzemplifikacji. Brak równowagi pomiędzy treścią dzieła a jego 
plastyczną wizualizacją postrzegał jako niebezpieczny w teatrze, bowiem 
nieuchronnie prowadzić musi do sukcesu tych utworów, które będą miały 
bogatą warstwę dekoracyjną i nikłą wartość literacką.

22 T. Boy-Żeleński, Po premierze „Achilleis", „Kurier Poranny" 15.11.1925, nr 316, s. 7.
23 Tamże, s. 7.
24 A. Słonimski [Teatr im. Bogusławskiego, Achilleis Stanisława Wyspiańskiego, insc. Leon 

Schiller, komp. przestrzeni scenicznej i postaci Andrzej i Zbigniew Pronaszko, muz. Lucjan 
Marczewski, „Wiadomości Literackie", 22.11.1925, nr 47, s. 4].

Słonimski uważa, że to „bodaj najwspanialszy triumf, jaki widziała scena 
polska"24. Właśnie w monumentalizowaniu gestów i ruchów, w hieratycz
nych pozach aktorów widzi próbę stworzenia dekoracyjnego odpowiednika 
dla antycznej historii bogów i bohaterów. Dla Słonimskiego idee scenogra
ficzne Pronaszków zwielokrotniły mityczność opowiadanej przez Wyspiań
skiego historii, posłużyły za dźwignię dla kolejno następujących po sobie 
scen dramatycznych, uwypuklając przesłanie literackie Achilleis. Pisze:

„Scena chwilami nabierała krągłości wazy etruskiej, pokrytej fryzem żołnie
rzy zastygłych w hieratyczną powagę. Precyzyjne operowanie światłem, gaśnię- 
cie sceny wraz z zasuwaniem kotary, wspomagało jeszcze bryłowate ść i silną 
plastykę tłumów i głównych postaci. (...) Architektura sceny i barwa nie wynikała 



Rozdział III. Słonimskiego batalia o poziom artystyczny polskiego teatru 173

z przypadkowego szukania odpowiedników dramatu, ale z głęboko przetrawio
nej koncepcji"25.

25 Tamże, s. 4.
26 A. Grzymała-Siedlecki, Przed „Nie-Boską komedii}" w Teatrze im. Bogusławskiego, „Kurier 

Warszawski" 4.06.1926, nr 151, s. 8.
27 A. Słonimski [Teatr im. Bogusławskiego, Nie-Boska komedia Zygmunta Krasińskiego, reż. 

i insc. Leon Schiller, komp. sceny Wincenty Drabik, muz. Jan Maklakiewicz, „Wiadomości 
Literackie" 20.06.1926, nr 25, s. 3].

Również premiera Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego, pokazana 
w pół roku po Achilleis, została przyjęta przez krytyka z zachwytem. No
watorstwo spektaklu porównywał on do najlepszych osiągnięć teatru euro
pejskiego w tym czasie. Sfera ideowa utworu nie pozostawała w cieniu pla
stycznych obrazów widowiska. Przeciwnie, aranżacja przestrzeni, rytmiza- 
cja ruchów, operowanie tłumami - wszystko to doskonale uwypukliło 
główną ideę Nie-Boskiej, czyli wizję totalnej rewolucji. Słonimski nie do
strzegł w spektaklu przekłamań treści, ani też nie poddawał osądowi poli
tycznych aluzji w nim zawartych, co robiła większość krytyków, upatrując 
w tej decyzji repertuarowej Schillera próby nawiązania do przewrotu majo
wego (mamy czerwiec 1926 roku). Recenzenci między innymi zarzucali re
żyserowi tendencyjność ujęcia dwóch walczących obozów26, pisali o trakto
waniu teatru jako trampoliny do wyłuszczania własnych poglądów poli
tycznych, do agitacji, o swoistym „teatralnym zamachu stanu". Słonimski 
nie podejmuje tych kwestii. Sprawozdanie z Nie-Boskiej pozostaje w jego 
recenzjach przede wszystkim próbą sprecyzowania definicji teatru monumen
talnego. Formułuje ją w ten sposób:

„Pietyzm i pomysłowość plastycznego przetłumaczenia tekstu obok praw
dziwej kultury, na którą składa się zrozumienie praw poetyckich, jak i muzycz
nych, plastycznych, czyni z Schillera postać ważną w historii polskiego teatru"27.

Wprost też nazwie tę postać „inscenizatorem". Zatem inscenizator te
atralny to, według krytyka, taki twórca, który rozumie teatr nowoczesny. 
Panuje nad poszczególnymi elementami teatralnego widowiska, włącza je 
w budowanie mikrokosmosu sztuki w ten specyficzny sposób, że każdy 
z nich jest nieodzownie do tego budowania konieczny. Literatura uzupeł
niona zostaje tu wizją plastyczną, wizja plastyczna dopełniana jest muzyką, 
muzyka tworzy tło dla poetyckich obrazów literackich, literatura współgra 
z muzyką, zatem tworzy Wagnerowski integryzm sztuk, polegający w teatrze 
na koherencji poszczególnych płaszczyzn widowiska, w dążeniu do stworze
nia sztuki teatralnej jako dzieła autonomicznego, nie zaś zlepka pokrewnych 
jej dziedzin. Słonimski jest wyraźnie zainspirowany suwerennością sceniczne
go świata. Akceptuje ją również dlatego, że zjawisko autonomizacji działań 
reżyserskich obserwuje w innych dyscyplinach sztuki, na przykład w filmie. 
W recenzji ze Wschodu słońca Friedricha Mumaua, zamieszczonej w „Wiado
mościach Literackich" w 1928 roku, pada znamienne stwierdzenie:



174 ANTONI SŁONIMSKI - TEATR W DEMOKRACJI

„Mumau - jest doskonałym przedstawicielem zupełnie nowego typu artysty. 
(...) Wraz z techniką zrodziła się nowa cecha genialności ludzkiej, jak zjawiające 
się nowe choroby wynikające z nowych warunków pracy. Reżyser filmowy staje 
się dzisiaj psychologiem, hipnotyzerem"28.

28 Tenże, „Wschód słońca" Freidricha Mumaua, „Wiadomości Literackie", 29.01.1928, nr 5, s. 4.
29 Tenże [Teatr im. Bogusławskiego, Nie-Boska komedia..., dz.cyt., s. 3].

Reżyser filmowy to, zdaniem Słonimskiego, artysta pracujący 
w „czwartym wymiarze" sztuki, który polega na „rzeźbieniu w ruchu". To 
nie jest autor, który na taśmę filmową przenosi, jak twierdzono na początku 
lat dwudziestych, zasady światłocienia, kompozycji czy rysunku. To artysta 
„integrystyczny", czyli taki, któremu współczesna technika stwarza pole do 
zastosowania ogółu wiedzy wywodzącej się z wszystkich istniejących sztuk 
i nauk. Rzeźbi w ruchu, gdyż stwarza obrazy emocjonalno-sytuacyjne, które 
uruchamia taśma filmowa.

Słonimski, choć w pewnym sensie nawet zachwycony ideą hipnotyzera 
czy teatralnego inscenizatora, jednak - jak przystało na umysł polemiczny - 
podważył słuszność powyższych odkryć. W dalszej części sprawozdania 
z Nie-Boskiej zastanawia się bowiem nad nowym rozumieniem zadań te
atralnych, wyznaczanych aktorom, dekoratorom i kostiumologom. Spójrz- 
my na jego refleksje o aktorze w teatrze monumentalnym:

„Aktor, który jest żywym słowem widowiska, w teatrze Schillera nie wnosi 
wiele. Porównać by to można do malarza, który dba o prawdziwy i mocny rysu
nek i wypełnia płaszczyzny kolorem, przywiązując tyle tylko znaczenia do bar
wy, aby nie była w sprzeczności z formą"29.

Zatem aktor w spektaklach Schillera ma do spełnienia zupełnie inne za
danie niźli w sztukach konwencjonalnych. Nie jest istotny jako indywidual
ność, ponieważ nie będzie rnusiał swoją osobowością wiele wyrażać. Reży
ser potrzebuje go jedynie jako tworzywa, elementu, plamki barwnej dla 
„malowanego" na scenie obrazu. I raczej właśnie obraz jako całość ulega 
indywidualizacji, zaniedbując, jak mniemał krytyk, ekspozycję pogłębionego 
charakteru poszczególnych postaci scenicznych, tworzących go. To o tyle nie 
przekonuje Słonimskiego do sztuki nowoczesnej, że proces wybijania się 
reżysera na artystę wiodącego w teatrze, na scenicznego dyrygenta spycha 
na plan dalszy aktora, zezwalając mu na regres warsztatowy. W tak rozu
mianym teatrze doskonalenie środków ekspresji jest nikomu niepotrzebne.

Podobnie jak innych recenzentów, krytyka „Wiadomości Literackich" za
chwycała w Nie-Boskiej poetyka tłumu stosowana przez Schillera. Ten te
atralny chwyt należał niewątpliwie do najbardziej wyrazistych cech Schille- 
rowskich inscenizacji. Był ich znakiem firmowym. W tworzeniu scen zbio
rowych Schiller wykazywał maestrię, zwłaszcza że niektóre z nich zabarwiał 
dodatkowo, jak piszę Słonimski, odcieniem charakterystycznym dla nie
mieckiego ekspresjonizmu (w szpitalu wariatów) czy wprowadzał elementy 
nadnaturalistycznego stylu gry aktorów radzieckiej „Habimy" (chór prze
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chrztów). Estetyczne wpływy nabierały znaczenia i ważności pod Schille- 
rowską batutą. Niechętny jednak wszelkim objawom przesady, krytyk ganił 
reżysera za to, że tłum wprowadza do każdej przygotowanej przez siebie 
inscenizacji, niezależnie od jego przeznaczenia. W recenzji z Juliusza Cezara 
Szekspira (1928) napisał:

„Tłum jest zawsze do siebie podobny, ale nie zawsze jest potrzebny, a co gor
sza, staje się u Schillera nudny i natrętny. Te same ruchy zbiorowe, tak samo ryt- 
mizowane, w tym samym świetle, są balastem obciążającym przedstawienie. (...) 
Pokazanie tłumu na scenie nie jest rzeczą łatwą, można mieć różne koncepcje, ale 
Schiller pomieszał na Forum realizm z rytmizowaniem, co dało efekt niezbyt 
fortunny. Tłum na Forum nie jest wcale tak ważny, jakby się to mogło wydawać, 
wszak wszystkie reakcje tłumu są już zawarte w mowie Antoniusza. Po co mu 
przeszkadzać? W rezultacie w przedstawieniu zwyciężał Szekspir tam wszędzie, 
gdzie był dobrze mówiony, wszystkie zaś poczynania reżyserskie wydawały się 
niepotrzebne, a czasem wręcz szkodliwe"30.

30 A. Słonimski [Teatr Polski, Juliusz Cezar Wiliama Szekspira, przekł. Adam Pajger, reż. Le
on Schiller, dek i kost. Karol Frycz, muz. Jan Maklakiewicz, „Wiadomości Literackie", 5.02.1928, 
nr 6, s. 4].

31 Tenże [Teatr im. Bogusławskiego, Intryga i miłość Fryderyka Schillera, przekł. Józef Ko
rzeniowski, reż. Aleksander Zelwerowicz, dek. Wincenty Drabik, „Wiadomości Literackie", 
27.12.1925, nr 52, s. 3].

Zdaniem Słonimskiego to, co istotne w scenie mowy pogrzebowej Anto
niusza u Szekspira, zawiera się w treści tejże mowy i w jej konsekwencji dla 
akcji dramatycznej, nie zaś w reżyserii tłumu. Powtarzalność motywu te
atralnego powoduje, że zaczyna się on widzowi nudzić i przez to staje się 
zjawiskiem wtórnym. W recenzji z Intrygi i miłości Fryderyka Schillera (1925) 
Słonimski zdefiniuje jedno z fundamentalnych swoich przesłań estetycz
nych:

„Teatr oparty na walorach formalnych nie wystarcza; możemy to sobie po
wiedzieć wyraźnie. Teatr musi być związany z życiem, musi być wyrazicielem 
prądów nurtujących społeczeństwo albo musi być świątynią odosobnioną i wy
niosłą. Toteż widzimy tylko dwa rodzaje sztuk, które mogą wytrzymać dzisiejszy 
kryzys zobojętnienia. Wielka poezja - i to poezja żywa, nie wymagająca komenta
rzy - oraz sztuki porywające nerwem i siłą tendencji"31.

Teatr formalny więc nie wystarcza, gdyż według opinii krytyka, to po
szukiwanie w środkach teatralnych jedynie wtedy ma sens, kiedy potrafi 
wydobyć przesłanie tekstu, niejednokrotnie tekstu z określoną tezą. Rytmi- 
zowanie tłumów na Forum Romanum nie służyło podkreśleniu idei Szeks
pirowskiego dramatu, ale uwypukleniu wyobraźni przestrzennej reżysera. 
Ten „walor formalny" nie powinien uniemożliwiać widzowi zrozumienia 
mowy Antoniusza, uchodzącej za arcydzieło perfidnej demagogii. Marek 
Antoniusz, wymieniając listę zarzutów wobec rządów Cezara, kreuje jego 
pośmiertną chwałę (testament Cezara przewidywał spory zapis majątku dla 
ludu rzymskiego), rozniecając w słuchaczach miłość do zamordowanego 
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władcy i buntując ich przeciwko spiskowcom. Mowa inicjuje działanie tłu
mu, a zatem nie on sam to robi. Nie powinien być więc bohaterem tejże sce
ny - sugeruje krytyk - lecz raczej tłem dla przemyślnej gry konsula. Ważne 
jest więc, według Słonimskiego, by teatr umiał wydobyć z Szekspira i jedno, 
i drugie, czyli by podkreślał wagę przemówienia, a zarazem wskazywał, że 
musiało ono wywołać określoną reakcję zbiorowości.

Słonimski bacznie śledził i dokonania Teatru im. Bogusławskiego, i póź
niejsze spektakle Schillera, wystawiane już na deskach innych stołecznych 
teatrów. Obserwował właśnie eksperymentowanie z formą, nieustannie 
stawiając pytanie o to, w jakim stopniu proponowana przez artystę poetyka 
teatru monumentalnego znajdowała sceniczną wizualizację. A najdoskonal
szą znalazła, zdaniem krytyka, w drugorzędnym (jeśli uznać dokonania 
Teatru im. Bogusławskiego za najważniejsze w międzywojennej Polsce) 
spektaklu, wystawianym na deskach Teatru Polskiego w 1926 roku, miano
wicie w Dziejach grzechu Stefana Żeromskiego.

W sprawozdaniu z tego spektaklu pada sformułowana explicite opinia, że 
Leon Schiller to wybitny inscenizator teatralny. Kim jest zatem według Sło
nimskiego inscenizator? To człowiek, po pierwsze, wielkiej kultury; po dru
gie, wielkiego talentu; po trzecie, wielkiej energii. Człowiek, który polską 
literaturę, bliską temu, co ludzi „tu i teraz" niepokoi, przetwarza na bogaty 
język scenicznych środków, ale czyni to w taki sposób, że rozwijają one jej 
sens i znaczenie. Lektura zaczyna bowiem „nabierać rumieńców" i „szumieć 
żywą, czerwoną krwią". Teatralny świat jest na scenie niejako naturalnie 
wygenerowany z powieści, idealnie do niej przystając:

„Gesty czemuś służą, słowa nie biegną w pustkę amfiteatru, ale padają jak li
ście zerwane burzliwym wiewem natchnienia"32.

32 Tenże [Teatr Polski, Dzieje grzechu Stefana Żeromskiego, w ukł. dramatycznym i insc. Le
ona Schillera, reż. Leon Schiller, dek. Karol Frycz, muz. Jan Maklakiewicz, „Wiadomości Lite
rackie", 31.10.1926, nr 44, s. 3].

33 Tamże, s. 3.

Reżyser, jak chce Słonimski, prowadzi widza przez meandry prozy Że
romskiego, używając języka współczesnej inscenizacji:

„Nie waha się korzystać z dorobku ekspresjonizmu, czerpie ze zdobyczy te
atrów rosyjskich i przenosi na scenę wiele efektów kinematografu, stapia jednak 
te pierwiastki w najzupełniej indywidualne i osobiste dzieło" 33.

Przy tym, jak dalej wymienia krytyk, wprowadza filmową oszczędność 
środków aktorskich, precyzję ruchu i gestów, takie użycie światła, które 
momentami zmienia scenę w ekran, a przy tym - co najważniejsze - jest to 
w dalszym ciągu dzieło Żeromskiego. Zatem inscenizator nie wysuwa się, 
jak w innym spektaklach Schillera, na pierwszy plan. Nie epatuje tu fantazją, 
ale stwarza świat Dziejów grzechu jako literacko-teatralną całość, na której 
znacząco - ale nie dominująco - odcisnęła się ręka inscenizatora. Takie 
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przetworzenie literatury w teatrze jest ideałem estetycznym Słonimskiego. 
Teatr staje się sztuką autonomiczną, przy czym żadne z tworzyw budują
cych go nie traci na znaczeniu. Sztuka sceniczna prezentuje się widzowi jako 
osobny, spójny, choć niejednorodny gatunek wypowiedzi artystycznej. 
Zgodnie z poglądami Jolanty Brach-Czainy na temat teorii wielkich refor
matorów, taka sztuka spełnia „zasadę koherencji dzieła i niezawisłości od 
dziedzin pozateatralnych, a przede wszystkim od obcych sztuk, które w ich 
przekonaniu [reformatorów, przyp. aut.] zawładnęły teatrem"34.

M J. Brach-Czaina, Na drogach dwudziestowiecznej..., dz.cyt., s. 13.
35 Z twierdzeniem o podobnej treści spotkamy się m.in. w wypowiedziach Romana Lotha 

na temat Słonimskiego, w dziennikach Witolda Gombrowicza oraz listach Pawia Hertza.
36 W. Mieczysławski, Rozmowy ze Stonimskim [w:] Wspomnienia o Antonim Słonimskim, Bi

blioteka „Więzi", Warszawa 1996, s. 266.
371. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, oprać. A. Tuszyńska, Czytelnik, Warszawa 1996, s. 100.
38 A. Słonimski [Teatr Ateneum, Turandot Carlo Giozziego, przeróbka poetycka Emila Zega

dłowicza, reż. Jerzy Walden, dek. Eugeniusz Poreda, muz. Tadeusz Sygietyński, „Wiadomości 
Literackie", 23.03.1930, nr 12, s. 5].

Powracając teraz do przytoczonego na początku tego rozdziału twier
dzenia Adolfa Rudnickiego, jakoby Antoni Słonimski nie lubił sztuki nowo
czesnej „w sposób żenujący", można już śmiało powiedzieć, że nie wyraża 
ono pełnej prawdy o recenzencie „Wiadomości Literackich". Trzeba zara
zem dodać, że taki właśnie pogląd dominuje w publikacjach omawiających 
twórczość autora Murzyna warszawskiego35. Rzeczywiście Słonimski - zarów
no przed, jak i po wojnie - przyznawał się do dystansu wobec nowości arty
stycznych, co już wielokrotnie sugerowaliśmy. W rozmowie przeprowadzo
nej przez Witolda Mieczysławskiego powiedział z przekąsem o teoretykach, 
którzy „deformowanie, stawianie na brzydotę, stawianie na coś nowego"36 
uważali za postęp. Irena Krzywicka w Wyznaniach gorszycielki przytacza 
zabawną anegdotę, jak to artysta-malarz Mieczysław Szczuka wyzwał Sło
nimskiego na pojedynek, ponieważ ten „wyraził się źle o nowoczesnej pla
styce"37. Jeśli przypomnieć recenzję z Księżniczki Turandot Carla Gozziego, 
wystawianej w warszawskim Ateneum, to okaże się, że jeszcze w 1930 roku 
Słonimski pisał o swojej niechęci do rezygnacji z rampy scenicznej w teatrze, 
gdyż to stwarzało zbyt bezpośrednią, a przez to mało intymną relację wi
dzów z fikcyjnym światem, pokazywanym zwykle po jej drugiej stronie.

„Kontakt z widownią osiąga się poprzez poruszanie spraw żywych i zajmują
cych, a nie przez pętanie się aktorów między widzami"38

- podsumowywał.
Niechęć, ale i aprobata, bowiem krytyk broni Schillerowskich metod re

żyserii, jest nimi wręcz zainspirowany, zauroczony. Broni Schillera. Staje po 
stronie nowoczesności, ale szeroko rozumianej - jako całość wysiłków arty
stycznych, zmierzających do zerwania z konwencjonalnym sposobem 
przedstawiania rzeczywistości w teatrze, ze sztuką szablonową. Wysiłków 
wprowadzanych nie za wszelką cenę, nie na zasadzie doraźnej mody, tren
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du, flirtu z „Wielką Reformą" i nie bezmyślnie, ale jako wynik dojrzałej pra
cy inscenizacyjnej. Za takiego dojrzałego twórcę, rozumiejącego wagę i istotę 
eksperymentowania w teatrze, uważał Słonimski właśnie Leona Schillera. 
Dlatego, jeśli Teatr Narodowy wystawiał Fausta Goethego w reżyserii Kazi
mierza Kamińskiego (przedstawienie zaliczane było do spektakularnych 
klap Narodowego), posiłkując się pomysłami Teatru im. Bogusławskiego, 
krytyk pisał:

„Dowodzi to raz jeszcze, jak wiele znaczy w teatrze koncepcja i talent insceni- 
zatora i jak łatwo jest z największego dzieła i dobrych wykonawców wydobyć 
najlichsze wartości"39 40.

39 Tenże [Teatr Narodowy, Faust Goethego, przekl. Emil Zegadłowicz, reż. Kazimierz Ka
miński, dek. Wincenty Drabik, il. muz. Ludomir Różycki, „Wiadomości Literackie", 7.02.1926, 
nr 6, s. 6].

40 Tenże [Teatr Narodowy, Król Agis Juliusza Słowackiego, reż. Emil Chaberski, dek. i kost. 
Wincenty Drabik, muz. Adam Dołżycki, „Wiadomości Literackie", 9.10.1927, nr 41, s. 4].

41 Tenże [Teatr Mały Klątwa Stanisława Wyspiańskiego, reż. Aleksander Węgierko, dek. 
Stanisław Śliwiński, „Wiadomości Literackie", 7.11.1926, nr 45, s. 4].

42 Tamże, s. 4.

W podobnym stylu obrony pracy inscenizacyjnej polskiego wizjonera 
i krytyki epigonów jego sztuki, pisał Słonimski sprawozdanie z Króla Agisir0 
Juliusza Słowackiego, bez ogródek nazywając przedstawienie „podpatrzo
nym". Wszelkie próby naśladownictwa stylu artysty Teatru im. Bogusław
skiego były dla niego rodzajem teatralnej karykatury. Jeśli streścić jego opis 
spektaklu Emila Chaberskiego, to okaże się, że zobaczył w nim połączenie 
zupełnie nieprzystających do siebie konwencji. Na tle monstrualnych wiel
kości dekoracji Drabika pojawiali się w Agisie aktorzy, grający w stylu - jak 
to krytyk ujmie - „od Edypa do Dulskiego" i śpiewający „arcysaksofonicz- 
nymi" głosami.

Słonimski ceni nowy język inscenizacji, poszukiwania teatralne, zmie
rzające do odkrycia oryginalnych form teatralnej ekspresji. Uważa, że nie
których utworów dramatycznych nie da się już dziś pokazać w charaktery
stycznej dla ich gatunku poetyce. Zachęca na przykład Aleksandra Węgier
kę, by Klątwę Wyspiańskiego „dostosował w najszlachetniejszym tego słowa 
znaczeniu do wymagań dnia dzisiejszego"41. A znaczy to, by odrzucił natu
ralizm i pokazał utwór w konwencji ekspresjonistycznej. Zarzuca scenogra
fowi lęk przed eksperymentem i skłonność do działań połowicznych. Re
zultat „tchórzostwa" artystycznego jest taki, że próbuje się pogodzić „kon
cepcję uwspółcześniania (...) z wymaganiami konwenansu"42, nie rozwijając 
i nie rozpracowując żadnej ze sfer. Krytykuje Aleksandra Zelwerowicza za 
to, iż nie wykorzystał w swym spektaklu (Romans kryminalny) wprowadzo
nego na scenę kinematografu. Według sugestii krytyka, kinematograf służył 
tu przysłonięciu trywialnego dydaktyzmu sztuki Kaisera, grał rolę pod
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rzędnego aktora, podczas gdy mógłby, zdaniem Słonimskiego, „urosnąć do 
wielkiego współelementu żywego słowa"43.

43 A. Słonimski [Teatr Polski, Romans kryminalny Georga Kaisera, przekl. Tadeusz Świątek, 
reż. Aleksander Zelwerowicz, dek. Karol Frycz, „Wiadomości Literackie", 15.03.1925, nr 11, s. 5].

44 J. Godlewska, Nieznany wywiad z Antonim Słonimskim, „Polityka", 30.06.1979, nr 26, s. 9 
[wywiad został nagrany 28.02.1975 roku].

Dla sprawozdawcy „Wiadomości Literackich" nowoczesność oznacza 
przede wszystkim modyfikację działań teatralnych, również czerpanie 
z osiągnięć teatru europejskiego, a nawet wzorowanie się na rozwiązaniach 
sprawdzonych. Często w recenzjach przywołuje Słonimski spektakle „Ha- 
bimy", gdyż w jego opinii były to bodaj najbardziej niecodzienne z ogląda
nych dotąd przedstawień. Sposób zobrazowania na przykład folkloru ży
dowskiego, podkreślonego silnym emocjonalizmem gry aktorskiej w wy
stawianym przez „Habimę" Dybuku, to dla Słonimskiego idealny punkt 
wyjścia do rodzimej Klątwy, również mocno osadzonej w realiach lokalnej 
społeczności. Można odnieść wrażenie, że krytyk postuluje kontrowersyjną 
tezę, dotyczącą trawestacji zachodnich i wschodnich osiągnięć teatralnych 
na grunt polski. Kontrowersyjną, gdyż zakładającą i zezwalającą na wtór- 
ność rodzimej sztuki. Jeśli zastosować rozwiązania sprawdzone w innych 
krajach, to - po pierwsze - efekt ich może być przewidywalny, po drugie - 
sztukę pozbawia się znamion wynalazczości, a przecież właśnie o to walczył 
Leon Schiller - o niepowtarzalność ducha polskiej sceny.

Byłoby oczywistym nieporozumieniem przypisanie Słonimskiemu opinii 
zwolennika przeszczepiania pomysłów artystycznych innych teatrów na 
grunt polski. Krytyk sugerował jedynie kierunek, w którym należy podążać, 
wskazywał mistrzów, od których należy się uczyć czy których pracę należy 
podglądać. Nie lubił przesady w żadnym możliwym kształcie - i to jego 
stanowisko trzeba dobitnie podkreślić - zarówno w naśladowaniu, jak 
i sileniu się na oryginalność. W harmonizowaniu działań artystycznych, 
w umiejętnym balansowaniu na granicy pomiędzy dobrym rzemiosłem 
teatralnym a wysokiej klasy artyzmem tkwił, jego zdaniem, klucz do sukae- 
su teatralnego. Sam powiedział kiedyś w wywiadzie udzielonym już po 
wojnie Joannie Godlewskiej:

„Ja zresztą nigdy nie uważałem eksperymentów za rzecz złą. (...) Uważam, że 
chodzi tylko o pewne proporcje w tych rzeczach"44.

Można nawet powiedzieć, iż mniej „żenującym", jeśli użyć tu słowa 
Rudnickiego, było dla niego podpatrzone po mistrzowsku rzemiosło niż 
pseudosztuka, ale wcale nie oznacza to, że nie pragnął oglądać na scenie 
wspaniałych, oryginalnie wymyślonych i przygotowanych dzieł. Był daleki 
od supremacji poszczególnych dziedzin artystycznych, stosowanych w te
atrze, nad samymi sobą. Dlatego obce mogło mu się wydawać stanowisko 
Orlicza, który w jednym z artykułów radykalnie postulował:
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„O całości ma prawo decydować tylko reżyser. Nikt więcej. On za to odpo
wiada. Nawet autor nie może mu się wtrącać do tego: z punktu widzenia harmo
nii sztuki na scenie, autor przestaje właściwie korzystać z praw wywodzących się 
z tradycji antycznej czy klasycznej"45.

45 M. Orlicz, Pojęcie i istota reżyserii, „Scena Polska", maj 1922, nr 5, s. 6.

Stosowność środków wyrażania, prostota, umiar, smak, wyrafinowany - 
ale nie przerafinowany - styl gry, a także pomysłowość, zrównoważenie, 
przejrzystość, jasność wymowy itd. to najczęściej wymieniane przez Słonim
skiego cechy dobrego spektaklu czy dobrego teatru. Ich przeciwieństwem 
są: bezmyślność, schematyczność, pozorna celowość, ordynarność, nieprzy- 
stawalność, nieodpowiedniość, przerysowanie itd. Wszystkie te cechy odno
szą się również do międzywojennej scenografii, choć trzeba od razu dodać, 
że temat nowego kształtu kultury plastycznej w teatrze tego okresu znajduje 
się w sprawozdaniach Słonimskiego na miejscu drugim - a nawet trzecim 
w hierarchii omawianych spraw. To zwykle jedno, dwa zdania kończące 
całość wywodu krytyka, rzucone trochę od niechcenia, bez szczególnego 
przejęcia się kwestią. Właściwie nie musi dziwić minimalizm sądów 
w sprawie scenografii w recenzjach „Wiadomości Literackich", bowiem - 
jeśli wierzyć nawet tym pojedynczym refleksjom - dekoracje w polskim 
teatrze były niewiele znaczącym dodatkiem do przedstawienia, opartym 
najczęściej na konwencji malarstwa XIX-wiecznego. Jak powiada sam krytyk 
- albo niechlujne, albo krzywe, stare, brudne, ciemne, nic niewyrażające, 
przygotowywane bez jakiejkolwiek koncepcji plastycznej. „Malarska tandeta 
i niechlujstwo" - podsumowuje. Z jednej strony próbuje Słonimski zwrócić 
uwagę i widzom, i artystom na konieczność podniesienia poziomu teatralnej 
wystawy. Z drugiej - nie daje odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić. Z pew
nością nie pędzi do dyrektorów teatrów z gotowym przepisem na leczenie 
sceny z owej „tandety" poprzez zastosowanie scenografii inspirowanej re
wolucją impresjonistyczno-fowistyczną. Jednak, co symptomatyczne, szer
sze refleksje na temat dekoracji zawierają tylko te jego sprawozdania, które 
dotyczą właśnie spektakli „eksperymentujących", a nie konwencjonalnych. 
Bowiem z dyskusji na temat kształtowania się nowego języka inscenizacji 
teatralnej nie da się wykluczyć scenografii, która w nowatorskich spekta
klach musiała ulec daleko idącemu przetworzeniu artystycznemu.

Spośród współczesnych krytykowi plastyków teatralnych najbardziej oe- 
ni on Władysława Daszewskiego, neorealistę, łączącego w swych pracach 
konstruktywizm z kubizmem i zamieniającego je na scenie w żartobliwą 
wariację architektoniczną. Już pierwsze dzieło dekoratora dla Teatru Pol
skiego - Wojna wojnie Adolfa Nowaczyńskiego (Teatr Polski, 1927) - wy
warło na Słonimskim wrażenie. Scena pokazywała współczesne miasto, nie 
naśladując jednak wiernie szczegółu i nie kopiując świata rzeczywistego: 
ulice, domy, latarnie itd. Była syntezotwórczym, plastycznym obrazem miej- 
skości, miastowości; połączeniem kolumn, schodów, parasoli, drogowska
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zów w jedną, jak sugeruje Zenobiusz Strzelecki46, „maszynę do grania". 
Owa „maszyna", na której środku wyrastał szyld Baru pod PE-gazem, miała 
charakter parodystyczny. Krytyk o tej scenografii pisał:

46 Z. Strzelecki, Kierunki scenografii współczesnej, PWN, Warszawa 1970, s. 95.
47 A. Słonimski [Teatr Polski, Wojna wojnie Adolfa Nowaczyńskiego, reż. Leon Schiller, dek. 

i kost. Władysław Daszewski, karykat. muz. i tańce Jan Maklakiewicz, balet Tacjanna Wysocka, 
„Wiadomości Literackie", 13.11.1927, nr 46, s. 4].

48 A. Słonimski [Teatr im. Bogusławskiego, Nie-Boska komedia..., dz.cyt., s. 3].
49 Tenże [Teatr im. Bogusławskiego, Róża Stefana Żeromskiego..., dz.cyt., s. 3].
50 Tenże [Teatr im. Bogusławskiego, Cyrulik sewilski czyli daremna przezorność Beaumar- 

chais'go, przekł. Tadeusz Boy-Żeleński, reż. Aleksander Zelwerowicz, dek. Andrzej i Zbigniew 
Pronaszko, piosenki Leon Schiller, „Wiadomości Literackie", 16.05.1926, nr 20, s. 4].

„Doskonałe poczucie architektury, pozbawiony kokieterii i fałszu konstruk
tywizm, pomysłowość, inteligencja"47 48.

W 1931 roku docenił kostiumy Daszewskiego przygotowane, na przy
kład, do Sprawy Dreyfusa (Teatr Monodram). Przy Moralności pani Dulskiej 
wspomniał o ich współgraniu z aktorem i reżyserem. Stawiał Daszewskiego 
za „wzór celności i prawdziwej prostoty artystycznej" w przeciwioistwie do 
Wincentego Drabika, scenografa Edypa, Mściciela, czy Nie-Boskiej, często nie- 
umiejącego utrafić, jego zdaniem, w ton teatralnej konwencji. Według recen
zenta, Drabik za mocno epatuje środkami plastycznego wyrazu. „Brnie" - 
jak sugeruje - w konstruktywizm do tego stopnia, że „przestaje sam siebie 
rozumieć"46. Samo sięganie po konstruktywistyczne rozwiązania nie byłoby 
dla recenzenta „Wiadomości Literackich" naganne, gdyby nie fakt ich nie- 
współbrzmienia z kostiumami i charakteryzacją. Zdaniem krytyka, w Nie- 
-Boskiej następował rozdźwięk pomiędzy realistycznie potraktowanym 
strojem aktorów a abstrakcyjnym tłem dekoracji. „Kostium współczesny 
należało przełamać po malarsku" - podpowiadał. Aktorzy natomiast mieli 
charakteryzację „zaniedbaną".

Pronaszkom, Andrzejowi i Zbigniewowi, których prace scenograficzne 
(opierające się na geometryzacji i rytmizacji form) współtworzyły polski teatr 
monumentalny, zarzuca Słonimski rozbieżność między wizjami plastycznymi 
a ideą dzieła. W recenzji z Róży notował:

„Konstrukcyjność bez zastosowania - sama kokieteria celowości i prostoty - 
jest na równi naganne jak secesyjne rozpasanie niesmaczno ści, tak zadomowione 
na innych scenach warszawskich. Prostota nie sprzeciwia się różnorodności i nie
koniecznie musi wywoływać uczucie monotonii i nudy wzrokowej"49.

A pisząc o Cyruliku sewilskim, dodawał:

„Główną bodaj wadą tych wybitnych malarzy jest brak solidarności z dziełem 
literackim. Pod względem wymagań teatru niewiele im można zarzucić, niejed
nokrotnie zaś widzieliśmy wręcz świetne malarskie rozwiązanie sceny, coraz czę
ściej jednak daje się odczuwać rozbieżność tendencji plastycznej z charakterem 
utworu"50.
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Słonimski o tyle mylił się w ocenie twórczości braci Pronaszków, że jed
nak do historii teatru dwudziestolecia międzywojennego przeszło bodaj 
najwięcej właśnie ich pomysłów scenograficznych, w tym akurat z Róży 
Żeromskiego. Halę fabryczną Róży, pokazaną w formie jednego wielkiego 
koła, pomiędzy którego szczeblami przechodzili robotnicy, traktuje się do 
dzisiaj jako celny skrót myślowy, w pełni oddający nadrzędną ideę dzieła. 
Właśnie praca nad wybitnymi inscenizacjami, z wybitnym reżyserem (bracia 
Pronaszkowie uchodzili za dekoratorów Schillera; taka współpraca nie 
udała się na przykład Drabikowi, który do końca pozostawał artystą osa
motnionym), dawała gwarancję rozumienia utworu przez scenografów 
i pokazania go w bliskiej styczności z koncepcją inscenizacyjną. Słonimski 
nie wierzył do końca w scenograficzny styl monumentalnego kubizmu 
i ekspresjonizmu. Nie był jednak konsekwentny w zarzutach. Każę „prze
łamywać kostiumy po malarsku", co na tle bryłowatej, odrealnionej prze
strzeni wzmaga abstrakcyjność świata przedstawionego. Malarze z kolei 
uważali, że realistyczny kostium pozwalał wyrażać związek z konkretnym 
czasem historycznym. Podobały się natomiast krytykowi dekoracje Daszew
skiego, gdyż zawierały parodię realizmu konwencjonalnego. Wydaje się, iż 
wierny swoim przekonaniom o sztuce jako sposobie prezentacji autentycz
nych przeżyć człowieka w świecie realnych zdarzeń, bliski był tym „szko
łom" polskiej scenografii dwudziestolecia międzywojennego, które owo 
założenie „zabawy" z obrazem, reprodukującym życie realne czy wyrażają
cym tendencje do obiektywizacji świata przedstawionego, spełniało.



ROZDZIAŁ IV
DRAMATURGIA ANTONIEGO SŁONIMSKIEGO

O ile, jak wcześniej zauważyliśmy, felietonistyka teatralna Antoniego 
Słonimskiego była nacechowana specyficzną dramaturgią, wynikającą 
z poczucia zagrożenia i upadku norm kulturowych, o tyle dramaturgia 
krytyka pobrzmiewa nutą publicystyczną, charakterystyczną dla jego Kronik 
tygodniowych. Recenzje wprowadzały niepokój, atakowały, dbały o kształ
towanie duchowości widza. Komedie natomiast osadzały akcję dramatyczną 
na poziomie wymiany myśli bohaterów, zamiast precyzyjnie, scena po sce
nie, szkicować obraz pewnej konkretnej rzeczywistości, z bogactwem kon
fliktów oraz różnorodnością charakterów poszczególnych postaci. Życie 
dramatyczne toczyło się więc pomiędzy wykładanymi tezami a antytezami. 
Felietonistyczny sposób pisania utworów dramatycznych przez Słonimskie
go już recenzenci przedwojenni traktowali jako kolejną dziedzinę uprawia
nia przez pisarza dziennikarstwa, tym razem na scenie teatralnej. Elementy 
felietonu w jego komediofarsach powojenni z kolei badacze teatru tropili na 
poziomie dystansu autora wobec świata przedstawionego. Upatrywali ich 
też w stosowanej przez niego zasadzie przypadku jako motoru akcji dra
matycznej czy w aktach rozbijania stereotypu postaci. Pisali o dygresyjności, 
aluzyjności i epizodyczności tych komedii jako typowo felietonowych, a nie 
dramaturgicznych cechach. Sam autor, kiedy wypowiadał się na temat 
swojej twórczości, lubił przytaczać aforyzm G.B. Shawa, który brzmiał: „Nie 
napisałem ani jednego słowa, które by nie było żumalistyką". I dodawał: 
„W pisarstwie zawsze mi o coś chodziło. Czegoś się domagałem, czegoś 
broniłem". To odkrycie „żurnalistycznego" odcienia w dramaturgii Słonim
skiego krytycy traktowali z przekąsem i złośliwością, jakby chcieli odebrać 
pisarzowi prawo do takiej „konwersatywnej" architektury świata dramatu. 
Recenzent „Głosu Narodu" pisał po krakowskiej premierze Murzyna war
szawskiego w reżyserii Romana Niewiarowicza:

„Gadanina jest oczywiście rozdzielona na głosy, ale mimo pozornego po
działu ról, wszystko, co się mówi, mówione jest od autora. W ten sposób, od po



łowy II aktu zacząwszy, z larwy komediopisarza, wylinił się gadatliwy dzienni
karz, z dialogu scenicznego artykuł propagandowy contra asymilacja"1.

1 M. Szukiewicz, Z teatru im. Słowackiego, „Glos Narodu", 9.01.1929, nr 8, s. 4.
2 E. Haecker pisa! tak: „Śladem G.B. Shawa posługuje się on teatrem jak trybuną do swej 

publicystyki, jako kazalnicą do swej propagandy ideowej i polemiki aktualnej". „Naprzód", 
23.01.1934, nr 17, s. 7.

3 K.K. Toeplitz, Dramaturg nieznany. Refleksje o sztukach Antoniego Słonimskiego, „Dialog" 
1959, nr 2, s. 68.

4 Złoty płaszcz, fantastyczne widowisko chińskie (oprać, wg Hazeltona i Benzima, a przy
gotowane przez Słonimskiego), wystawiane było w Teatrze im. Bogusławskiego w 1925 roku, 
w reżyserii Leona Schillera.

Krytycy wspominali o udramatyzowanych Kronikach tygodniowych oraz 
o koncepcji teatru, który u Słonimskiego staje się trybuną publicystyczną lub 
kazalnicą. Ciekawe jest pojawienie się w tym kontekście słowa „trybuna", 
użytego przez Emila Haeckera w piśmie „Naprzód"2, a traktowanego przez 
Skamandrytę, jak wykazywaliśmy w poprzednich rozdziałach, w sposób 
szczególny - jako osobisty postulat budowania idei współczesnego teatru. 
Komediopisarstwo Słonimskiego, podobnie jak twórczość Wolfa, Ibsena, 
Shawa, zmierzało do zmiany społecznej świadomości, pobudzenia 
i uwrażliwienia ludzi na koszmar współczesnego życia. Miało na celu, 
z jednej strony, typowe dla komedii i niewinne ośmieszanie wad oraz przy
war obywatelskich, ale z drugiej - całkiem poważne zwrócenie uwagi na 
realne zagrożenia ze strony ideologii totalitarnej i słabość Polaków, nie- 
umiejących się jej przeciwstawić.

Mimo wielu ataków na utwory Słonimskiego (zarzuty o antypolskość, 
antyszlacheckość i antysemityzm), jego twórczość teatralna została docenio
na przez przedwojenną krytykę. Jak napisał Krzysztof Teodor Toeplitz: „Pi
sarstwo sceniczne Słonimskiego stanowiło jedno z najjaskrawszych zjawisk 
dwudziestolecia"3. Oprócz rzekomo drażliwych tematów, branych przez 
poetę na warsztat, zarzucano mu kabaretowość konstrukcji dramatycznej. 
Krytycy twierdzili, że zbyt silne piętno odcisnęła na jego teatrze łatwość 
słowa (zaczerpnięta z picadorowej praktyki), która przyczyniła się niewąt
pliwie do powierzchownego ujęcia proponowanych tematów, a przez to 
wpłynęła na obojętny stosunek autora do wykreowanej przez siebie rzeczy
wistości. Pisano o szablonowości budowanych postaci - trafnie wymyślo
nych do rewii, w której owa szablonowość jest nawet pożądana, tu jednak 
zbyt jednoznacznie określa charakter bohaterów teatralnych.

Antoni Słonimski napisał przed wojną cztery utwory dramatyczne: tra
gedię poetycką Wieża Babel oraz cykl trzech komedii (Murzyn warszawski, 
Lekarz bezdomny, Rodzina). Opracował również dla Teatru im. Bogusławskie
go chińską sztukę Złoty płaszcz4. (Złoty płaszcz zwykło się wpisywać w ze
staw jego utworów teatralnych). Komedie miały swoje warszawskie, a także 
krajowe premiery. Murzyn i Rodzina odniosły sukces kasowy. Wzbudziły 
również najwięcej kontrowersji. Oba teksty zostały opublikowane w przed
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wojennej prasie - Murzyn na łamach „Skamandra" (nr 9, 1935)5, a Rodzina 
w „Wiadomościach Literackich" (nr 13,1934). Murzyn wystawiony był przez 
Teatr Mały w 1928 roku (premiera - 28 listopada), Lekarz bezdomny - również 
przez Teatr Mały w 1930 (premiera - 4 listopada), natomiast Rodzina - przez 
Teatr Nowa Komedia w 1933 roku (premiera - 19 grudnia). Lekarz bezdomny 
jako jedyny nie doczekał się przedwojennego druku w żadnej możliwej po
staci. Pierwsza publikacja utworu miała miejsce dopiero w „Dialogu" 
w 1981 roku (nr 8, s. 5-39). Z wyjątkiem Wieży Babel żaden z tekstów nie 
ukazał się w formie książkowej. Wieżę, pierwszy utwór sceniczny Słonim
skiego, wydał w 1927 roku F. Hoesick. Jest to jedyny dramat autora Alarmu 
wznowiony po wojnie w 1972 roku, przez Państwowy Instytut Wydawni
czy. Wieża nie odniosła spektakularnego sukcesu scenicznego. Otworzyła 
jednak Słonimskiemu podwoje teatru, ale - jak się później okazało - była 
jego pierwszym i ostatnim utworem dramatycznym o charakterze fantazyj- 
no-parabolicznym. Natomiast komedie pokazywały świat konkretny 
w wymiarze obyczajowo-satyrycznym. Ten stylistyczny przełom w pisar
stwie scenicznym Słonimskiego Krzysztof Teodor Toeplitz6 interpretował 
jako wyraz załamania się wiary autora w wyznawane wcześniej, czyli przed 
rokiem 1930, idee. Chciał więc Słonimski napisać o tym, jaką postać przyjęły 
one w realnym życiu, w czyją skórę weszły, jak się zrealizowały. Joanna 
Godlewska przyczyny zwrotu upatruje raczej w dojrzewaniu pisarza do 
takich form teatralnych i takiego sposobu pisania, który wyrastał z tempe
ramentu oraz zmysłu obserwacji krytyka. Uważa, że to był wybór raczej 
warsztatowy niż filozoficzny. Godlewska piszę:

5 Dokładny adres bibliograficzny: „Skamander" 1935, nr 9, s. 116-136, 200-222, 292-309.
6 K.T. Toeplitz, Dramaturg nieznany..., dz.cyt.
7 J. Godlewska, Komedie Słonimskiego a prasa..., dz.cyt., s. 106.
’Tamże, s. 106.

„Nie dramat ideowy, abstrakcyjny, lecz właśnie satyryczna sztuka o współ
czesnej tematyce jest odpowiednią dla jego temperamentu trybuną"7.

I dodaje jeszcze:

„Wydaje się, że Słonimski uznał, że używając słów Lechonia, prawdziwym 
poetą jest »kiedy przeczy, wątpi, przeklina«"6.

Dopiero pisząc komedie, Słonimski rozwinął swój talent dramatopisar- 
ski. Głównie dlatego, że - jak sugeruje badaczka - uwidocznił najlepsze 
i najbardziej sprawdzone, a przez to po mistrzowsku opanowane cechy 
swego literackiego stylu: swadę, krytycyzm, ostrość sądu, ironię, satyrę itd., 
nade wszystko talent do polemicznej wymiany zdań. Spróbujmy teraz przyj
rzeć się bliżej problematyce poszczególnych utworów. Ponieważ nie są to 
sztuki powszechnie znane i dostępne, pozwolimy sobie na krótkie ich 
streszczenie. Przyjmiemy - porządek chronologiczny - według dat powsta
wania kolejnych tekstów.
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Wieża Babel to utwór wyrastający z aspiracji Słonimskiego do budowania 
idei teatru monumentalnego; utwór wierszowany i jak każda wielka trage
dia (bo tak dalekosiężnie zakroił Słonimski Wieżę), odnosi się do problemów 
uniwersalnych, w tym wypadku - integracji międzyludzkiej oraz wzajem
nego zrozumienia. Rzecz dzieje się po I wojnie światowej w Kalifornii 
i opowiada o wznoszeniu wieży Babel. Biblijną wieżę wznosili potomkowie 
Noego. Chcieli sięgnąć nieba. Jednak Bóg udaremnił ich wysiłki i pomieszał 
budowniczym języki, by nie mogli się porozumieć podczas dalszej pracy. 
W utworze Słonimskiego wieżę budują niemal wszystkie narodowości 
ziemskiego globu, natchnione przez głównego architekta i inżyniera 
Thompsona, który w tej inwestycji widzi możliwość połączenia ludzkich 
wysiłków bez względu na ustroje społeczne i podziały klasowe. Thompson 
już w I akcie mówi: „Jedyna rozkosz ziemska, która nas nie zdradza, to 
twórczość, co choć umrze, ale się odradza"* 9. Thompson, współczesny Kon
rad, chce również sięgnąć Absolutu i dlatego proponuje dalsze wznoszenie 
wieży, mimo udręczenia i umęczenia robotników. Chce, by budowla była 
jeszcze wyższa i jeszcze piękniejsza niż w pierwotnych zamierzeniach. Lu
dzie odmawiają pracy. Wieżę wznoszą już siedemnaście lat (ma ona w tym 
momencie dwanaście kilometrów) i jedyne o czym marzą, to o powrocie do 
swoich domów oraz państw. Akt II, rozgrywający się w hali fabrycznej, po
kazuje starcie dwóch antagonistów: Thompsona i Garbusa Mixta, który re
prezentuje lud. Garbus uważa, że architekt nie liczy się z cierpieniem robot
ników. Kontynuacja budowy to, jego zdaniem, wyraz próżności i osobistych 
ambicji Thompsona, jego idée fixe, manifestacja irracjonalnego, pozbawione
go sensu natchnienia. Ponieważ większość ludzi znajduje się na granicy 
wyczerpania, Thompson obawia się, że mowa Garbusa odniesie zamierzony 
skutek. Zastrasza ich. Ci zaczynają się buntować. Nadchodzi trzęsienie zie
mi, kataklizm nawiązujący do biblijnego pomieszania języków. Garbus za
bija Thompsona. Wieża obsuwa się i rozpada. W III akcie kapitaliści dysku
tują nad tym, jak wykorzystać szkielet zwalonej wieży. Myślą o lunaparku, 
o filmie w stylu Hollywoodu na temat obalania Wieży. Chcą zarobić na wy
darzeniu, połączyć szlachetne idee Thompsona z obliczoną na zysk kulturą 
masową. W końcu Jeffrys, uczeń Thompsona, buntuje się przeciwko takiemu 
obrotowi spraw i postanawia wskrzesić wieżę. Organizuje międzynarodowe 
siły w celu rozpoczęcia kolejnej budowy. Utwór kończy litania do laickich 
świętych (między innymi Giordana Bruna, Kolumba, Sokratesa), patronów 
ludzkich wysiłków zmierzających do uszczęśliwienia ludzkości. Właśnie 
o ufności w sens zbiorowego wysiłku ludzkości traktuje ten poetycki dramat 
Słonimskiego. O tym, że ludzi należy organizować do przedsięwzięć huma
nitarnych, służących dobru ogółu. Jak żołnierzy jesteśmy w stanie zdyscy
plinować do podjęcia walki i do zabijania, tak powinniśmy umieć natchnąć 
ludzi ideą szlachetną, która zintegruje myśli i pozwoli na realizację tej idei.

’ A. Słonimski, Wieża Babel, przedm. S. Treugutt, głosy prasy zebrała A. Kowalczykowa,
PIW, Warszawa 1972, s. 38.
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Autor sugeruje, że zawsze motorem działań niepopularnych, niezwy
kłych były jednostki wybitne, romantycy, indywidualiści w stylu Ikara, któ
rzy uparcie wierzyli, że człowiek może latać, i dla tej wiary byli nawet go
towi poświęcić życie. Jednostki wybitne bywają niezrozumiane, ale to nie 
zmienia faktu, iż przeciwstawianie się zbiorowości traktują jako swoją ży
ciową powinność. Jednak istotne jest to, podpowiada Słonimski, do jakiego 
stopnia idea służy ludziom, a od którego momentu staje się ona wyrazem 
pychy zapatrzonej w siebie, narcystycznej, nieprzeciętnej osobowości. Gdzie 
przebiega granica pomiędzy słusznością podejmowanych wysiłków a ich 
bezcelowością. Współczesnym Konradem zatem nie będzie już dla Słonim
skiego poeta czy pisarz, ale człowiek nauk technicznych, rozumiejący pra
widła matematyki i projektowania.

Stefan Treugutt we wstępie do powojennego wydania Wieży napisał:

„Podstawą jednak tej technologii nadziei i zbawienia jest, podkre ślam, realny 
poziom techniki, bohaterem nie jest romantyczny geniusz, ale in żynier, symbol 
zaś wiary i ratunku wykrojony jest z tego materiału, którym ju ż wtedy zbioro
wość ludzka rozporządzała"10.

10 S. Treugutt [przedm. do:] A. Słonimski, Wieża Babel, głosy prasy zebrała A. Kowalczyko- 
wa, PIW, Warszawa 1972, s. 11.

11 A. Fiut, Być (albo nie być) Europejczykiem, WL, Kraków 1999, s. 98.

Jeszcze raz daje zatem Słonimski wyraz swoim fascynacjom współczesną 
techniką. Wieża to poniekąd kontynuacja idei szklanych domów Żerom
skiego czy koncepcji oczyszczalni ścieków, proponowanej w ibsenowskim 
Wrogu ludu. Technika pozwala osiągać niedostępne ludziom sfery i światy. 
Krytyk nie prezentuje w tym dramacie poglądów utopistycznych, z którymi 
spotkaliśmy się w jego Kronikach czy recenzjach. Technologiczna giganto
mania ukazana w utworze stanowi wyraz optymistycznej wiary, że ciągle 
pojawiają się ludzie, którzy będą kontynuować dzieło przodków, których 
zarazi ta dobra energia ich zamierzeń i pragnień - dlatego właśnie ludzkość 
ma szanse ocaleć. Aleksander Fiut w Być (albo nie być) Europejczykiem zano
tował:

„Słonimski bez wątpienia podziwia demokrację angielską i jednoznacznie 
opowiada się za ideą paneuropejską. Ale traktuje je jedynie jako wstęp do wzno
szenia cywilizacji, która ma ogarnąć całą Ziemię"11.

W istocie wszystkie dotychczas omawiane Słonimskiego postulaty polep
szania świata wydają się pretekstem do snucia wizji globalnej przyszłości. 
I jest to wizja, którą trzeba nieustannie przypominać. Trzeba w nią wierzyć, 
gdyż w przeciwnym razie świat nigdy nie dokona radykalnego postępu na 
drodze dobra. Jeśli więc szlachetne przedsięwzięcie nie powiedzie się 
w danym momencie, gdyż zabraknie chęci, woli czy funduszy, to powiedzie 
się następnym razem. Pouczeni doświadczeniem poprzedników nowi bu
downiczowie wznosić będą wieże z większą rozwagą i z większą determi
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nacją. Skończą je i, jak ma nadzieje krytyk, będą się w dalszym ciągu rozu
mieć. W tym optymistycznym myśleniu o przyszłości Marian Rawiński spo
strzega wyraz pacyfizmu Słonimskiego, który dochodzi do głosu w obliczu 
narastających niepokojów społecznych drugiej połowy lat dwudziestych. 
Wkraczamy bowiem w erę wielkiego kryzysu ekonomicznego na świecie, 
a w Polsce - czas procesów politycznych, Brześcia i wyborów 1930 roku. 
Badacz zauważa, że im bardziej zatrważające sygnały wysyłała ówczesna 
rzeczywistość, tym mocniej brzmiał głos Słonimskiego w kwestii pokoju 
i demilitaryzacji:

„Miejsce swoje w literaturze widzi [Słonimski, przyp. aut.] w konsekwencji 
obrony wartości gwarantujących postęp »cywilizacji świata«. Ich najpoważniejsze 
zagrożenie stanowią dlań rosnące w popularność nacjonalizmy, rasizm, a nade 
wszystko siły wojny; stąd tak ogromna ranga idei pacyfizmu, eksponowanej 
w Wieży Babel, nie mniej silnie aniżeli w publicystyce"12.

12 M. Rawiński, Między misterium a farsy..., dz.cyt., s. 123.

Od fascynacji Wellsem przechodzi Słonimski w swych dramatach do in
spiracji twórczością Shawa. Zachodzi tu zmiana tematyki i optyki. Od fanta
stycznych idei autora Wehikułu czasu wraca na ziemię do problemów prze
ciętnych obywateli, „omamionych" modnymi i zgubnymi doktrynami poli
tycznymi lub nieuleczalnym kompleksem niższości. Przyjęło się określać 
Słonimskiego żartobliwym mianem „Prince of Wells", ponieważ, wzorem 
Wellsa, krytyk nieugięcie wierzy w moc rozumu, w możliwości przeistocze
nia się człowieka w istotę o wyższej wrażliwości, w moc przekonywania, 
trafiania do rozsądku. Jak więc ta wiara realizuje się w komediach?

Utwory komediowe Antoniego Słonimskiego to satyra na polskie społe
czeństwo, ukazana w formie zabawnego demaskowania typowych dla okre
su międzywojennego wad i ułomności obywatelskich, zarówno filosemitów, 
jak i antysemitów, faszystów, komunistów, pacyfistów, zwolenników tole
rancji i wielkodusznych liberałów. Plejada niezwykłych dziwolągów i ro
mantyków, działaczy partyjnych, fanatyków i głupców tworzy w tych utwo
rach bogaty koktajl ludzkich zachowań, dla których istotnym punktem od
niesienia jest zmieniająca się rzeczywistość polityczna kraju. Wszyscy oni 
zostają przez autora pokazani na tle krajobrazu przedwrześniowych sporów 
ideologicznych i politycznych rozrachunków, dyktowanych starciem naj
nowszych doktryn. Na szczególną uwagę zasługuje w powyższym kontek
ście na pewno Murzyn warszawski. Utwór ten postrzegany był bowiem przez 
stołeczną prasę warszawską jako atak na tendencje asymilacyjne polskich 
Żydów. W historii Konrada Hertmańskiego zauważano, na przykład, nie
chęć Słonimskiego do prób wywalczania sobie przez społeczność żydowską 
(z której przecież pisarz sam się wywodził, co mu w kontekście tej komedii 
wielokrotnie przypominano) dostępu do tych samych co Polacy stanowisk, 
władzy, urzędów i pieniędzy. W istocie autor ośmieszał stylizowanie się 
Żydów na Polaków-katolików i patriotów. Demaskował egzaltowaną miłość
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do polskości oraz żałosną pseudosarmackość, próbę pojednania Żydów ze 
sferami arystokratyczno-ziemiańskimi, a także ich chęć wstępowania w krąg 
kultury salonowej. Druga kwestia, podjęta przez poetę w Murzynie, to sno
bizm, który prymitywnie rozumiany, może stać się przyczyną osobistych 
nieszczęść. Głównym zagadnieniem poruszanym przez Słonimskiego na 
kartach komedii jest problem samoidentyfikacji bohaterów. Ukazywanie ich 
zachowania w karykaturalnym świetle służy zapytaniu, jaką postacią staje 
się człowiek, który zaprzecza własnej tożsamości.

Warszawski księgarz i wydawca Konrad Hertmański, nazywany też 
Kondkiem, bohater Murzyna warszawskiego, chce być kimś innym, niż jest 
w rzeczywistości. A nadarza się doskonała okazja do zmiany statusu spo
łecznego - z kupca na inteligenta. Kondek niespodziewanie dowiaduje się, 
że został spadkobiercą fortuny po swoim zmarłym w Rio de Janeiro bracie. 
Problem w tym, iż całe dwieście tysięcy dolarów Beniek zarobił na handlu 
żywym towarem. Hertmański staje zatem przed dylematem - z jednej strony 
wstydzi się spadku, gdyż zniesławić go może w kręgach ministerialno- 
-dyplomatycznych, z drugiej - ma wyraźny nań apetyt. Wybiera rozwiąza
nie Salomonowe, zresztą podpowiedziane mu przez krewnego Salomona, 
lichwiarza. Otóż, księgarz oficjalnie zrzeka się majątku, natomiast nieoficjal
nie sprzedaje prawa do sukcesji. Jego dom w II akcie nawiedzają potajemnie 
handlarze i kupcy, podbijający cenę spadku. Najbliżej zadowalającej rodzinę 
sumy jest Żyd Szwarcman, który przyznaję się jednocześnie do wieloletniej 
współpracy z Beńkiem. Umowa jest bliska podpisania. Kondzio wycofuje się 
z niej w ostatniej chwili. Postanawia sam procesować się o całość sukcesji. 
Jego adwokatem w Paryżu zostaje pisarz Marteline, francuski przyjaciel 
Polaków, częsty gość MSZ. Hertmański marzy o bogactwie, już zaczyna się 
przyzwyczajać do roli milionera, ale też, co ważne, do roli darczyńcy. 
Oprócz pieniędzy marzy się bowiem Kondziowi kariera wielkiego filantro
pa. Po zakupie domu, opłaceniu córce Zazie dobrych szkół i zafundowaniu 
sobie cadillaca, resztę spadku bohater przekaże na cele dobroczynne. W III 
akcie żona Pola przygotowuje bankiet dla wpływowych osobistości. Dyrek
cji gimnazjum w Pucku obiecał już Hertmański wysoką darowiznę. Chce, by 
wreszcie przestano kojarzyć jego nazwisko ze sferą kupiecką, a zaczęto 
o nim mówić jako o patriocie kochającym swój kraj. Chce dostać order Polo
nia Restituta. Pragnie za wszelką cenę wyrwać się z „getta". Syn Mitek je- 
dzie w jego imieniu na proces. Okazuje się, że Marteline zgarnął fortunę do 
kieszeni, tłumacząc się wysokimi kosztami procesu. Hertmańskiemu pozo
stało skromne jedenaście tysięcy, z czego w zasadzie nie zostanie mu ani 
grosza na gimnazjum. Tak kończy się historia działalności Konrada Hert- 
mańskiego.

Druga komedia Słonimskiego, Lekarz bezdomny, wyraźnie nawiązuje ty
tułem do Molierowskiego Lekarza mimo woli lub Shawiańskiego Lekarza na 
rozdrożu. To historia profesora Wernera, liberała, który w czasach fanatyzmu 
politycznego nie znajduje dla siebie miejsca. Bakteriolog Werner ma dwóch



synów, Stefana i Jerzego, zacietrzewionych wyznawców dwóch przeciw
stawnych ideologii. Stefan jest narodowcem, Jerzy - radykalnym marksistą, 
agitującym w wolnych chwilach Florka, siostrzeńca służącej Wikci. Każdy 
z nich chce przekonać ojca do wyznawanych przez siebie poglądów. Ich 
kontakty to nieustanne kłótnie o politykę. Jednak nie awantury rodzinne 
stają się osią konstrukcyjną dramatu Słonimskiego. Już od I aktu akcję pro
wadzi tu historia fałszywego płótna Rembrandta, obrazu podarowanego 
kiedyś zmarłej żonie profesora przez rosyjskiego generała Triepoffa. Na 
wiadomość o posiadaniu takiej fortuny Stefanowi nagle przechodzi ochota 
na ożenek z Marylą, córką Mikusza, historyka sztuki, odkrywcy malarskiej 
rewelacji, ożenku wyłącznie ze względów finansowych. Cala uwaga rodziny 
koncentruje się na korzystnym sprzedaniu dzieła. Jerzy w związku z tym 
proponuje swoje kontakty, pozwalające na przewiezienie płótna przez gra
nicę. Wszelkie starania udaremnia nagłe zniknięcie obrazu, a wraz z nim 
Florka. Stefan wpada w szał. Każę aresztować Wikcię. W tym czasie Werner, 
wraz z Dawidem, przyjacielem rodziny, znajdują Triepoffa. Chcą namówić 
go do podpisania dokumentu, w którym stwierdziłby, że podarował oneg- 
daj obraz starej służącej. Niestety, choroba psychiczna generała uniemożli
wia takie rozwiązanie. Profesor idzie na policję, by za wszelką cenę ratować 
Wikcię. Wraca Florek i oznajmia, że całe zamieszanie było niepotrzebne, bo 
Rembrandt to falsyfikat. Profesor Werner jest oburzony postępowaniem 
synów. W obliczu bogactwa przestały się dla nich liczyć różnice polityczne. 
Jedynym wyznacznikiem działania stała się żądza zbicia fortuny. Jest rów
nież oburzony faktem, że tak bezwzględnie postąpili z Wikcią, ich niegdy
siejszą nianią. Odchodzi z domu wraz z Marylą, która zakochuje się 
w swoim eksteściu. Jest, symbolicznie rzecz ujmując, bezdomny.

Rodzina to odmienna od dwóch poprzednich komedia Słonimskiego, po
głębiona psychologicznie, rozbudowana, wielowątkowa. Daje się w niej 
rozpoznać atmosferę nadciągającej burzy lat trzydziestych. Postępowanie 
bohaterów determinuje lęk o przyszłość Europy ze względu na rodzące się 
w Rosji i Niemczech totalitaryzmy. To utwór, który pod powłoką lekkiej 
farsy o upadającej rodzinie arystokratycznej Lekcickich, pokazuje stan świa
domości Europejczyków po dojściu Hitlera do władzy.

Dom Tomasza Lekcickiego odwiedzają goście, Bawarczyk Hans von 
Stuck, komunista Lebenson oraz przedstawiciele proletariatu warszawskie
go, państwo Kaczulscy, właściciele pralni. Narodowy socjalista Hans zjawia 
się w Lekcicach, aby sprawdzić swoje pochodzenie. Chce wierzyć, że nie jest 
Żydem, choć wytknęła mu to niemiecka prasa. Gdyby plotka okazała się 
prawdą, kariera dowódcy oddziału szturmowego byłaby skończona. Szuka 
więc aryjskiej metryki. Ona pozwoli mu na awans, o czym bohater wprost 
marzy. Hans jest tylko przyrodnim synem generała von Stucka, który przy
garnął wiejskiego chłopaka, wracając po przegranej wojnie ze wschodu. 
Bohater wie, że był synem Rózi Gajdy (do jedenastego roku życia przebywał 
w Lekcicach). Matka zaś służyła swego czasu we dworze, stąd pomysł, by
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zapytać hrabiego o historię swojej rodziny, zwłaszcza że Lekciccy słynęli 
w okolicy z nieślubnych dzieci. Kaczulscy pojawiają się w Lekcicach z ogło
szenia. Przekonani, że wynajmują pokój w pensjonacie (anons prasowy za
mieściła samowolnie Marysia, córka Lekcickiego, aby ratować finanse ro
dzinne), nie zdają sobie sprawy, że w istocie mieszkają w prywatnym domu. 
Ostatni gość to Lebenson, sowiecki komisarz. Choć pojawi się on dopiero 
w III akcie, o jego wizycie domownicy mówią od samego początku. Leben
son przyjeżdża salonką, otoczony najwyższą ochroną państwową. Pochodzi 
stąd. Studiował w Warszawie. Po linii partyjnej doszedł do wysokich mo
skiewskich zaszczytów. Teraz chce odwiedzić matkę, prostą handlarkę. O ile 
wizyta Hansa jest zdarzeniem niespodziewanym, o tyle przyjazd Lebensona 
stanowi źródło sporów i dyskusji Tomasza Lekcickiego i starosty, a potem 
tamtejszego wojewody. Tomasz nie chce się zgodzić na gościnę dla Leben
sona, do czego namawiają go okręgowi urzędnicy. Twierdzą, że w pobli
skim mieście nie ma odpowiednich warunków noclegowych. Pałac zaś jest 
wygodny, a gość wysoko ustosunkowany.

Utwór z czasem zmienia się w kalejdoskop zabawnych sytuacji, spotkań, 
rozmów, różnych qui pro quo, zaskakujących po kolei wszystkich bohaterów. 
Akcję zasadniczo można podzielić na trzy wątki fabularne. Zmierza ona 
w rezultacie do ustalenia tożsamości najważniejszych bohaterów: Hansa, 
Lebensona i Lekcickiego.

Wstępnie Lekcicki usynowi Hansa, biorąc pod uwagę swoje liczne ro
manse i apetyt na Rózię. To, oczywiście, doda młodzieńcowi otuchy, ale 
i pozwoli na ostentacyjne demonstrowanie propagandy swojego bożyszcza 
Führera. Kiedy jednak potem okaże się, że młody gestapowiec jest synem 
Żyda, młynarza Rosenberga, Hans wpadnie w depresję. Postanowi utopić 
się w pobliskim stawie, co mu się nie uda, gdyż woda sięga tam tylko do 
ramion. Lebenson usłyszy na bankiecie, organizowanym specjalnie na jego 
cześć, że jest synem Tomasza, a zatem nie ma chłopskiego pochodzenia, 
które dotąd niewątpliwie pomagało mu w komunistycznej karierze. Nie 
zmartwi się jednak tym odkryciem. Już dawno towarzysze zwracali mu 
uwagę na jego inteligenckie rysy, a w końcu najlepszymi bolszewikami byli 
właśnie inteligenci. Tomasz w finale dramatu zrozumie, że właściwie nie 
mieszka w swoim rodowym pałacu, w którym czuje się „eksterytorialnie" - 
myśli o niebieskich migdałach i poświęca się eksperymentom (jego ostatnim 
wynalazkiem jest rozbieracz, czyli szafa, do której wchodzi się ubranym, 
a wychodzi rozebranym, a jedyną jej wadą jest to, że strój ulega całkowite
mu zniszczeniu). Żyje w pensjonacie, który potajemnie prowadzi jego córka, 
dając do gazet ofertę o wynajęciu pokoi. Zatem Lekcicki nie jest w gruncie 
rzeczy arystokratą. Ma nową rolę - hotelarza.

Kim są główni bohaterowie komedii Słonimskiego? Hertmański, polski 
„pan Jourdain", to snob nad snoby, kupiec o ambicjach dyplomaty, bankrut 
o skłonnościach megalomańskich, fantasta nieodróżniający uczciwości od 
blagi. Homoseksualistę Mariusza 0edna z pierwszych postaci homoseksual
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nych w polskiej literaturze), który ugania się za jego synem Mitkiem, będzie 
swatał z Zazą. Nie zauważy u niego braku zainteresowania płcią przeciwną, 
ponieważ bardziej zajmie go chęć przejęcia majątku ekstrawaganckiego po
lityka. W typowo mieszczański sposób Hertmański załatwia swoje interesy - 
byle na kłamstwach nie ucierpiało jego nazwisko, byle nikt się nie dowie
dział. W domu - brudy, na zewnątrz - maska uczciwego kupca. Jego ży
dowski rodowód przeszkadza mu bynajmniej nie z powodu nagonek anty
semickich (jesteśmy ciągle przed rokiem 1933), a raczej dlatego, że nie 
otrzymuje regularnych zaproszeń na bankiety do ministerstwa. Jeśli już 
dostanie się na przyjęcie do Bristolu (z okazji wizyty Materlina), włoży frak 
i zatknie tuberozę do butonierki. Potem zmyśli rozmowy z dyplomatami 
i opowie o nich rodzinie. Snobizm na Polaka zarzuca mu jego subiekt, po
nieważ widzi w tej modzie próbę odejścia od rodzimych tradycji. Perlman 
mówi w II akcie:

„Różnice się zacierają. Polacy ogromnie zżydzieli, a Żydzi robią się utracju- 
szami. Czy jest choć jedna fortuna żydowska, która przetrwała trzy pokolenia? Pe
wien jestem, że i pan, zgodnie z tą nową tradycją, puści szybko swój majątek"13.

13 A. Słonimski, Murzyn warszawski, komedia w 3 aktach, maszynopis Archiwum Artystycz
nego Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, s. 79.

H Tamże, s. 116.

Jest jeszcze drugi, poważniejszy powód potrzeby asymilacji Hertmań- 
skiego - zmęczenie byciem nikim, człowiekiem bez tożsamości, ni Żydem, ni 
Polakiem, kimś pośrodku. Cała rodzina Hertmańskich - mimo że zachowała 
żydowską mentalność, smykałkę do interesów, żydłaczy, je koszerne dania - 
chce być inna, niż jest faktycznie. Jak pozostali obywatele warszawscy, chce 
móc się przyznać do miłości względem Mickiewicza, do polskiej literatury, 
którą przecież od dzieciństwa czyta. Chce mieć ojczyznę - miejsce, które 
będzie jej własnym. W III akcie subiekt mówi:

„Nie tylko są bezdomni ci, co nie mają noclegu i śpią na ławkach w Alejach, 
ale czasem ci, którzy nie mają ojczyzny, swego towarzystwa, kliki czy pa rtii"14.

Zachłanność rodziny Hertmańskich, jak również jej wyzwalanie się 
z kompleksów niższości poprzez kumoterskie załatwianie sobie posad, zo
stało ukarane. Kondzio nie zasiądzie za kierownicą cadillaca, ale pozostanie 
sklepikarzem. Jego żona nadal nie będzie wiedzieć, co to są karczochy, ani 
rozumieć słowa „menu".

Profesor Werner nie umie stanąć po stronie żadnej z międzywojennych 
ideologii politycznych (brak własnego programu wytykali też postaci kryty
cy warszawscy). Polemizuje z synami, wykazując im niedojrzałość i niezro
zumienie prawideł rządzących światem. Oni kierują się emocjami, on - umy
słem. Chce zostać uczciwym człowiekiem i rzetelnym lekarzem. To wszystko, 
o co dba. Jak pisał Jerzy Stempowski w „Wiadomościach Literackich":
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„Fanatycznemu ekstremizmowi swoich synów przeciwstawia on rodzaj e m- 
piryzmu prowadzącego do stanowisk pośrednich. Ich cynizmowi przeciwstawia 
pewien umiarkowany idealizm; brutalności - humanitaryzm nie obciążony nad
miarem skrupułów"15.

15 J. Stempowski, Słonimski kolo złotego środka. Na marginesie „Lekarza bezdomnego", „Wiado
mości Literackie", 4.01.1931, nr 1, s. 2.

16 A. Słonimski, Rodzina, maszynopis Archiwum Artystycznego Teatru im. J. Słowackiego 
w Krakowie, s. 110.

Bohater chce pozostać człowiekiem środka, co niekoniecznie znaczy, że 
potępia najnowsze doktryny. Raczej śmieje się z nich. Właściwie nie wie 
o nich wiele, więc staje pomiędzy, czyli stara się nie być ani za, ani przeciw. 
Czuje się zdezorientowany krzykliwością postulatów i haseł politycznych, 
którymi jak z rękawa sypią jego synowie. Staje po stronie skrzywdzonych 
i po stronie sprawiedliwości, toteż istotnym motywem jego postępowania 
jest ratowanie Wikci. Jako badacz reprezentuje postawę refleksyjną, raczej 
kontemplującą, i dlatego nie może zaimponować synom, którzy zarażeni są 
gorączką działania. Idee wyznawane przez Stefana i Jerzego nie wydają mu 
się „namaszczone" wyższą racją czy mądrością. Zwłaszcza że sprowadzają 
się do pochopnych sądów, nienawiści, łatwości w oskarżaniu, niesłusznego 
przypisywania ludziom winy i do zwykłego chamstwa. Jest w nich brutal
ność i skłonność do przesady. Profesor Werner w Lekarzu bezdomnym uosa
bia - charakterystyczny dla poglądów samego Słonimskiego - zdrowy roz
sądek i wyważony liberalizm.

W przypadku interpretacji Rodziny słuszne wydaje się rozszerzenie ana
lizowanego wątku głównego bohatera o tło, na które składają się osoby mu 
najbliższe i otoczenie, będące nieodłączną częścią jego psychicznego krajo
brazu. W I akcie majątek Lekcickiego znajduje się w sytuacji do złudzenia 
przypominającej stan majątkowy Raniewskich w Wiśniowym sadzie Czecho
wa. Lekcice są w stanie zapaści. Nikogo nie dziwi, że chłopi wyrąbują pań
ski las na opał, po ogrodowym pałacu biegają dzieci folwarczne, dziedzic za 
darmo oddaje ziemniaki warszawskiej biedocie. Gospodarka jest postawiona 
na głowie, ponieważ ta sfera życia nigdy nie interesowała Tomasza. Jednak 
w lekceważeniu rzeczywistości ukrywa się swoista filozofia Lekcickiego. 
Bohaterowi wydaje się, iż nie jest w stanie wpływać na bieg rzeczywistości, 
tym samym powstrzymać biegu historii. Wie, że ta biedota zza miedzy i tak 
prędzej czy później chwyci za widły, by zadźgać niegdysiejszego pracodaw
cę. Tylko czeka na odpowiedni sygnał, wysłany jej przez fanatyków pokroju 
Lebensona. Lekcicki wybiera drwinę, udawanie idioty i maniaka. Kpi ze 
wszystkiego, ponieważ czuje się bezsilny wobec skutków propagandy 
i upolitycznienia; wobec alternatywy, która zakłada życie pod presją. Uwa
ża, że nie uchroni rodziny przed zmąceniem umysłowym, jakiego doświad
cza polskie społeczeństwo, przed tą „mgłą, która wciska się w mózgi (...) 
zaciemnia horyzonty"16. Podobnie jak w spokojną egzystencję profesora 
Wernera, tak w dom Lekcickiego wdziera się nachalna polityka lat trzydzie
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stych. Widząc zaangażowanie Hansa w hitleryzm oraz syna Lebensonowej 
w komunizm, bohater rozumie, że ma do czynienia z dwiema siłami o nisz
czącej, destruktywnej energii. Co gorsza, napędzane są one przez bękartów, 
biedaków i karierowiczów. Oni entuzjazmują się rządami terroru, akceptują 
nieograniczoną ingerencję państwa w życie osobiste, zawodowe i psychicz
ne jednostki. Za ich przyzwoleniem jednostka identyfikowana jest głównie 
jako obywatel, a dopiero potem jako człowiek. Główny bohater Rodziny 
mówi:

„Każde państwo na świecie wymaga dziś od swych obywateli wszystkiego, 
nie dając literalnie nic w zamian. Mówi się tylko o obowiązkach obywatela wobec 
państwa. A gdzież są obowiązki państwa"17.

17 Tamże, s. 23.
18 Tamże, s. 104.

Hans przemawia językiem hitlerowskiej propagandy, Lebenson jest fa
natycznym wykonawcą rozkazów Stalina. Lekcicki nie potrafi w takich cza
sach dbać o prywatność swojej rodziny, gdyż prywatność przestaje istnieć. 
Troska o własne sprawy równa się odwracaniu się plecami do biegu historii, 
a bieg historii zaczynają wyznaczać racje proletariatu. Każda osoba w rodzi
nie Lekcickiego prędzej czy później będzie musiała zdefiniować swój stosu
nek do zmieniającego się świata. A nie będzie to zadanie łatwe, gdyż polska 
arystokracja, według Słonimskiego, jest sferą zdziwaczałą. Dziwacy tworzą 
dziwny, prowincjonalny, nieco sielankowy kraj. W III akcie Lekcicki mówi:

„Zarówno pan, jak i nasz młody hitlerowiec, żyliście w krajach dwu przeciw
nych tyranii. Być może pańska tyrania jest wspaniałym i potrzebnym ludziom 
etapem, a jego tyrania barbarzyńskim idiotyzmem. Ale żyliście pod ustawicznym 
ciśnieniem. Tu rozprężyliście trochę mięśnie i to się wam spodobało. Mam zna
komity pomysł: zrobić z Polski wielkie sanatorium dla cudzoziemców, zm ęczo- 
nych dyktatorami"18.

Zatem Polska to miejsce, w którym ludzie żyją sentymentem i nie chcą 
przyjąć do wiadomości, że Europa nie jest już taka, jak w latach dwudzie
stych. To kraj, w którym fanatycy znajdują ukojenie i spokój, przestają się 
lękać o siebie i stają się zwykłymi ludźmi, a nie marionetkami systemu. 
W Lekcicach jak u pana Boga za piecem. „Niech na całym świecie wojna, 
byle polska wieś spokojna" - nieuchronnie narzucają się te słowa Dziennika
rza z Wesela Wyspiańskiego. Według Słonimskiego, Polska to kraina ludzi 
szlachetnych, ale niestety również naiwnych i pozbawionych rozeznania 
idealistów. To sanatorium dla cudzoziemców. Tu, pośród racjonalnych 
Wernerów, kpiarzy Lekcickich czy pasywnych subiektów Perlmanów, cu
dzoziemcy mogą brylować, ukrywać właściwą profesję, kłamać do woli 
i grabić, bo przecież nie spotka ich za to żadna kara.

Komediopisarstwo Słonimskiego jest więc ubraną w wyborny dowcip 
karykaturą najbardziej schematycznych zachowań społecznych końca lat 
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dwudziestych i początku trzydziestych. To sarkastyczna kpina ze zwyrod
nień psychicznych Polaków i Europejczyków, dyktowanych słabością do 
ideologicznych dogmatów oraz chorą skłonnością do łatwych karier. Świat 
komedii Słonimskiego daje swoisty przepis na to, jak się urządzić, by zajść 
wysoko. I do podstawowych dyrektyw tego przepisu należą cynizm, obłu
da, ambicja, a przede wszystkim - i to może najważniejsze - wyrzeczenie się 
samego siebie, zaprzeczenie własnemu pochodzeniu, wychowaniu, uczu
ciom. Dlatego ci, którzy chcą zachować tożsamość, skazani są w tym świecie 
albo na odejście, albo na wieczną klownadę. Komedie Słonimskiego, podob
nie jak utwory Moliera, cechuje piętno tragizmu i dlatego, choć zabawne, 
bywają przejmująco smutne.

Ich konstrukcję dramatyczną tworzy starcie racji, klasyczna konfrontacja 
dwóch skrajnie przeciwstawnych stanowisk ideowych. Po jednej stronie 
mamy więc sentymentalno-szlacheckie ideały spokoju i polskiej zaścianko
wości, z drugiej - brutalny pragmatyzm, dla którego owa sielanka to tylko 
burżuazyjny relikt. Można z niego czasem korzystać, ale przede wszystkim 
należy go nienawidzić. Z konfrontacji zwycięską ręką wychodzi krzykliwy 
homo politicus, ponieważ idealiści mają w obecnych czasach kłopoty z sa- 
moidentyfikacją. Dla nich zmieniający się świat jest rzeczywistością znacznie 
bardziej skomplikowaną niż dla syna handlarki lub fanatycznego inteligen
ta, którzy wierzą w dziejową konieczność, czyli wyrżnięcie przeciwników 
politycznych. I choć ten żądny krwi działacz jest w gruncie rzeczy prostym 
chłopem, kochającym wiejski chleb od młynarza i czującym się swojsko 
wśród rodaków, to on wygra konfrontagę, ponieważ dopinguje go do dzia
łania wizja wygranej. Zrezygnowanej, uśpionej inteligencji brakuje impetu. 
Brnie ona w fantazje i martwy, samotniczy intelektualizm. Jacek Sieradzki 
w artykule Powrót Słonimskiego19 owo starcie doktryn ujmuje w następujące 
antynomie idei, zauważalne we wszystkich trzech komediach. Na pierw
szym, najwyższym szczeblu drabiny mamy więc teorie polityczne: faszyzm 
i marksizm (Lekarz); niżej aspiracje społeczne: dążenie do asymilacji Żyda 
w świecie aryjskim (Murzyn); i wreszcie praktykę polityczną: nienawiść 
rasowa i nienawiść klasowa (Rodzina). Krytyk zauważa również, że głoszone 
przez bohaterów komedii teorie rozbijają się o rzeczy bardzo przyziemne, 
demaskujące kruchość i jałowość ich treści. Pierwszą z nich zweryfikuje 
historia fałszywego obrazu, drugą - spadek i zachłanność na pieniądze; 
trzecią - prawdziwe pochodzenie.

19 J. Sieradzki, Powrót Słonimskiego, „Dialog" 1982, nr 3, s. 93.

Zwłaszcza powojenni badacze twórczości komediowej Antoniego Sło
nimskiego dostrzegali problem w gatunkowej klasyfikacji jego utworów 
komediowych. Najczęściej nazywali je komediami obyczajowymi, rzadziej 
komediofarsą, niekiedy satyrą polityczną (Marian Rawiński na przykład 
bardziej interpretował Rodzinę poprzez pryzmat antysemityzmu endeckiego 
i narodowo-radykalnego, niźli zauważał w sztuce satyrę na inteligencko- 
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-arystokratyczną obyczajowość). Anna Krajewska sytuowała komediopisar- 
stwo Słonimskiego nawet w połowie drogi do teatru absurdu, wskazując na 
nagromadzenie nieprawdopodobnych zdarzeń, zwielokrotniających efekt 
przypadku, czy wybicie bohaterów z stereotypu, zmierzające w kierunku 
parodystycznych cech charakterystycznych dla dramaturgii Mrożka. W Ro
dzinie Słonimskiego widziała punkty styczne z familiarnymi portretami 
przedstawionymi w utworach Witkacego, Gombrowicza, wreszcie - w Tangu.

„Autor Rodziny posługuje się schematem komedii obyczajowej, ale dokonuje 
jej w ramach znaczących przesunięć i przemieszczeń. Nie idzie jednak aż tak da
leko, aby reguły gatunku uczynić planem treści"20

20 A. Krajewska, Komedia polska XX-lecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy, Wiedza 
o Kulturze, Wrocław 1989, s. 134.

21 Dramaturgię modelów definiował Jan Błoński w zbiorze esejów Romans z tekstem (WL, Kra
ków 1981). W artykule Dramaturgia modelów precyzował jej trzy istotne cechy: odrywanie się 
dramatu od wszelkiego prawdopodobieństwa zdarzeń i podążanie w kierunku parodii; budo
wanie ról niejako na odwrót (Stomil nabiera cech ojca, Edek narzuca warunki życia domownikom 
itd.), wybijanie się postaci ze statycznego stereotypu i stawanie się dynamicznym modelem.

22 M. Samozwaniec, Moje wspomnienie o Antonim Słonimskim..., dz.cyt., s. 3.
25 S. [T. Sinko], Z teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, „Czas", 22.01.1934, nr 21, s. 2.

- pisała Krajewska, zaś owe przesunięcia podporządkowywała dramaturgii 
modelów, zdefiniowanej przez Jana Błońskiego21. Ponadto badaczka zwracała 
uwagę na zdeformowaną (skomplikowaną) mowę Tomasza Lekcickiego, 
niesłużącą komunikacji, a kpinie z siebie i otoczenia, a także przełamany 
wzorzec realizmu - już bardzo bliski powojennej grotesce.

Po krakowskiej premierze Murzyna warszawskiego Magdalena Samozwa
niec wspominała o żywym odbiorze widowni, która owacyjnie wywoływała 
autora po zapadnięciu kurtyny. Samą komedię oceniła w następujący sposób:

„Wszystko w tej sztuce, każda kwestia i każda figura były potrzebne i logicz
nie pomyślane, jak dobry rozkład pokoi w porządnie zbudowanej willi"22.

Recenzent „Czasu", Tadeusz Sinko, tak podsumował komediopisarstwo 
Słonimskiego po premierze Rodziny w Teatrze im. J. Słowackiego w 1934 
roku:

„Sposób, w jaki autor przeprowadził w nucie komediowej prawdziw ą trage
dię hitlerowca, odnajdującego ojca w Żydzie, i doprowadził do absurdu doktrynę 
rasizmu jest dowodem jego niezwykłego talentu dramatycznego, który na tle k i- 
czu (niestety) komedii narodowej dał nam wyborną tragikomedię hitlerowca"23.

Z kolei Karol Irzykowski, po warszawskiej premierze Murzyna warszaw
skiego, pisał:

„U Słonimskiego fabuła rozrasta się należycie, ma dość czasu, aby się wyżyć, 
w akcie II nawet przestaje się poruszać naprzód - w każdym razie żądana przez 
teoretyków dramatu »jednolitość zainteresowania« jest zachowana. To świadczy, 
że bądź co bądź, w Słonimskim jest materiał na dramaturga, i to nawet ci ęższego
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kalibru, mimo wtrętów lekkiej muzy kabaretowej, skrawków felietonistycznych
i pretensji rezonerstwa ż la Shaw"24.

24 K. Irzykowski, Teatr Maty, „Murzyn warszawski', „Robotnik", 2.12.1928, nr 340, s. 2.
25 M. Rawiński, Między misterium a farsą..., dz.cyt., s. 235.
26 S. Kawyn, Sceptyk o „Lekarzu bezdomnym" Słonimskiego, „Lwowskie Wiadomości Muzycz

ne i Literackie", 30.01.1933, nr 70, s. 3.

Nie tylko Irzykowski wpadł na pomysł porównania komedii Słonimskie
go do utworów G.B. Shawa. Ta analogia z oczywistych powodów nasunęła 
się również innym recenzentom. Dyskusje, tyrady, spory zostały tu, jak 
u angielskiego pisarza, zaprawione lekkim, ale dosadnym dowcipem, cie
kawym konceptem słownym, „komizmem słownym w całej różnorodności 
środków (...) przez aluzyjną grę słów i parodiowany żargon, po kalambury 
i paradoksy; komizmem również sytuacyjnym"25. Ponadto służyły celom 
dydaktycznym. Jak zauważali krytycy, motorem akcji dramatycznej stawały 
się nie tyle kolejne sytuacje, ile właśnie dialog. Rozmowa dwu-, trzy- lub wie
logłosowa budowała następstwo zdarzeń. W Murzynie warszawskim, na przy
kład, nie dzieje się wiele. Przedstawiony przez dramatopisarza świat zostaje 
zawężony do mieszkania profesora, w którym ciągle dyskutuje się 
o pieniądzach i polityce. Pytanie o sens życia wyłania się z rozmów, a nie 
z dramatycznych wypadków. Ważniejsze jest bowiem nie to, jakie będą dalsze 
dzieje obrazu, ale jak wpłyną one na stosunki międzyludzkie i na wzajemne 
relacje bohaterów, czyli to, czy ojciec przekona się do którejkolwiek z ideolo
gicznych opcji synów, i na odwrót, czy synowie zaczerpną choć odrobinę 
ojcowskiego zdrowego rozsądku. Również reakcja czytelnika (widza) powin
na polegać na wyborze rozumowym, a nie wynikać z przeżyć emocjonalnych, 
to znaczy, widz w trakcie sporu powinien stanąć po jednej z prezentowanych 
stron, podobnie jak przy odbiorze dzieł autora Ślepego zaułka.

Komediopisarstwo Słonimskiego zyskało w dwudziestoleciu uznanie. Je
go sztuki były grane we wszystkich teatrach Rzeczypospolitej. Na tych tek
stach zbudowali swoje ważne role Stanisław Stanisławski jako Hertmański 
i profesor Werner; Stefan Jaracz jako Hertmański i Tomasz Lekcicki; Karol 
Adwentowicz - w roli profesora. Natomiast Stefan Kawyn w recenzji z Leka
rza bezdomnego sytuował talent dramatopisarski Antoniego Słonimskiego 
daleko powyżej zasług teatralnych Jerzego Szaniawskiego, co w pewnym 
sensie potwierdza słuszność krytycznej oceny recenzenta „Wiadomości Lite
rackich", kierowanej swego czasu do autora Mostu. Można powiedzieć, że 
Słonimski „zwyciężył" Szaniawskiego - przynajmniej w okresie przedwo
jennym. Kawyn pisał:

„Jest w naszej literaturze dramatycznej [Słonimski, przyp. aut.] wspaniałym 
antidotum na tanie popisy idealistyczne Siedleckich, Szaniawskich, Kiedrzyń- 
skich"26.

Pozostaje pytanie, jak to się stało, że komediopisarstwo autora Wspo
mnień warszawskich nie znalazło odpowiedniego dla siebie miejsca w polskim 



198 ANTONI StONIMSKI - TEATR W DEMOKRACJI

teatrze powojennym i dlaczego do dziś jest obszarem dostępnym tylko dla 
wytrwałych badaczy oraz specjalistów. Jan Józef Lipski określił w 1963 roku 
ten stan rzeczy oględnie - historycznymi zawirowaniami. Pisał:

„Murzyn warszawski i Rodzina - jestem tego pewien - wytrzymałyby dzisiaj 
próbę sceny, i to z sukcesem. Jest w tym jakaś ironia losu, że perypetie historycz
ne usunęły w pola uwagi świetne komedie Słonimskiego, ubożąc i tak niebogaty 
w tym zakresie repertuar"27.

27 J.J. Lipski, Klasyk komedii: Antoni Słonimski, „Dialog" 1963, nr 1, s. 126.
28 J. Sieradzki, Powrót..., dz.cyt., s. 95.

Publicysta wierzy w aktualność sztuk Słonimskiego. Ba, uważa je za do
skonalsze od wielu innych, powojennych utworów dramatycznych i zachęca 
do pokazywania na scenie. Jak wiadomo, nie doszło do tego, gdyż nazwisko 
recenzenta „Wiadomości Literackich" było objęte zakazem cenzury. Nie 
miał więc szans na zaistnienie w opinii publicznej jako dramatopisarz. 
W obiegu czytelniczym ukazywały się tylko te utwory autora Rodziny, które 
w żaden sposób nie kolidowały z oficjalną polityką kulturalną państwa. 
Wieża Babel wydawała się na tyle abstrakcyjna i pozbawiona aluzji politycz
nych, że nie zagrażała szaremu obywatelowi. O możliwość publikacji utwo
rów Słonimskiego walczyło słowem (a pewnie i czynem) wielu krytyków 
oraz wydawców. Sporo w tym względzie zawdzięczamy redakcji „Dialo
gu". Drukowała ona, podkreślmy jeszcze raz, Lekarza bezdomnego w 1981 
roku; zamieszczała omówienia komedii autora Alfabetu wspomnień, cieka
wostki na jego temat, a nawet wywiady autora z samym sobą. Utwory sce
niczne Słonimskiego nie były więc po wojnie opublikowane jako zbiór. Sam 
autor nie doczekał się ich druku. Zmarł w roku 1976. A dlaczego nigdy 
w Polsce Ludowej już nie napisał żadnej sztuki, dlaczego nie zwrócił się 
ponownie w stronę teatralnej sceny? Jacek Sieradzki tak na to pytanie od
powiada:

„Podzielono doktryny na słuszne i niesłuszne, a tym, co chcieli polemizować, 
odbierano głos, gdy dramat lub komedię ideologicznych pojedynków zastąpiła 
tragifarsa samokrytyk i lawiranctwa, błędów, wypaczeń, odwilży i przykręcanej 
śruby - przestał pisać dla teatru. Do śmierci"28.



ZAKOŃCZENIE

O swoim pierwszym kontakcie z teatrem Antoni Słonimski piszę we 
Wspomnieniach warszawskich. Była nim wizyta w Teatrze Wielkim na operze 
Demon Antoniego Rubinsteina z librettem opartym na poemacie Michaiła 
Lermontowa. Słonimscy mieszkali wówczas przy ulicy Niecałej, a ojciec 
Antoniego był wziętym lekarzem stołecznym. Chłopiec długo potem nie 
mógł w nocy zasnąć, nawiedzany przez wizje olbrzymiego ptaka z ludzką 
twarzą, który sfruwał ze skały, prosto na krawędź jego łóżka. Ptak symboli
zował Demona, walczącego o duszę pięknej Tamary. To zmaganie się 
z przywidzeniem, zawierało już, zdaniem Słonimskiego, pierwiastek naro
dzin przyszłego recenzenta „Wiadomości Literackich".

Z pewnością przynależność do grupy poetyckiej „Skamander" określiła 
pierwsze cechy stylu recenzenckiego Antoniego Słonimskiego, jak również 
ukształtowała jego stosunek do sztuki teatralnej. Skamandryci słynęli z róż
nego typu skandali wywoływanych w środowisku artystycznym stolicy - 
gwizdów w teatrze, syknięć, wyzwisk rzucanych pod adresem aktorów 
i reżyserów, wreszcie aresztowań i kłótni. Taki był też Słonimski u progu lat 
dwudziestych - beztroski kpiarz, bawiący się własnym talentem, młody, 
gniewny i niezwykle wygadany. Z Tuwimem, Wierzyńskim, Lechoniem 
i innymi poetami, również recenzentami teatralnymi, łączyło go specyficzne 
rozumienie obowiązków teatru jako instytucji organizującej wyobraźnię 
zbiorową. Poza drobnymi rozbieżnościami, wynikającymi z różnic tempe
ramentu oraz z przeżywania innego typu fascynacji artystycznych, najbliżej 
było poetom do dramatu i teatru konwencjonalnego, w stylu XIX-wiecznego 
realizmu. Zauważali oni jednak rozsadzanie tego typu form sztuki teatralnej 
przez dramaturgię nowatorską, zatem drugim, równie ważnym punktem 
w ich pejzażu estetycznym była pomoc teatrowi w wolnościowym porywie 
ku budowaniu nieskrępowanej więzami iluzjonizmu konwencji scenicznej. 
Stąd już prosta droga do akceptacji eksperymentu - co jednak nie przycho
dziło im łatwo. Do eksperymentów teatralnych mieli skamandryci stosunek 
ambiwalentny.

Jeszcze jedna cecha różniła Słonimskiego od jego kolegów: prospołeczny 
stosunek do powojennej rzeczywistości, w tym również do teatru, potrzeba 
uczestnictwa w zdarzeniach epoki, bycie nie tyle obserwatorem, ile świad
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kiem historii. Wychowany, jak sam wspomina, na lekturach z biblioteki ojca: 
Mickiewiczu, Sienkiewiczu, Prusie, Żeromskim oraz dziełach Ludwika 
Krzywickiego i Aleksandra Świętochowskiego, wkraczał w dwudziestolecie 
jako syn rodziny inteligenckiej o liberalno-racjonalistycznej tradycji ideowej. 
Ponieważ w domu często bywał Piłsudski, Słonimski dojrzewał w kulcie 
niepodległościowym, przesiąkniętym duchem wielkich romantyków. Już 
w wolnym kraju, w niecałe dwa miesiące po 11 listopada 1918 roku, pisał 
w „Sowizdrzale":

„Na gruzach świątyni sztuki wyrósł cały młody las, w którym pełno było chwa
stów, badyli i pąków, w którym darły się głuszczce, grały na trąbie Hamelbajny i ro
sły nigdy nie dojrzewające węgierki, które w ogóle rosną chętnie na cmenta
rzach"1.

1 A. Słonimski, Bolszewizm w teatrze, „Sowizdrzał", 1.12.1918, nr 48, s. 10.
2 Tenże, O teatrze warszawskim, „Skamander", lipiec-sierpień-wrzesień 1922, nr 27, s. 457.

Recenzja nosiła tytuł Bolszewizm w teatrze i była wołaniem poety o przy
wrócenie teatrowi przez pokolenie debiutujące właściwego i godnego miej
sca w nowej rzeczywistości. Sceną, jak pisał krytyk, rządziła generacja pro
staków i chamów, którzy nie potrafili opanować pamięciowo tekstu, zaś 
gangrena moralna instytucji kulturalnych posuwała się tak daleko, że cenie
ni artyści popełniali przypadkowe błędy. Robiło się zatem, używając jego 
metafory, „cmentarnie". Co symptomatyczne, już w roku 1918 Słonimski 
czeka na - jak się wyrazi - „Claudelów i Syngów", na nowości dramatyczne, 
wielokrotnie obiecywane przez dyrektora Szyfmana. Ten lament autora 
Drogi na Wschód nad upadkiem „arystokratyzmu sztuki" zabrzmi jeszcze 
w 1922 roku. Tym razem w „Skamandrze" krytyk powie o braku utworów 
wybitnych w teatralnym repertuarze. Z widoczną już wyraźnie zadziomo- 
ścią doda, że „jeśli nie ma dziś wielkiej poezji na scenie, żeby się tam 
[w teatrze, przyp. aut.] względnie przyzwoicie zachowywano"2.

Antoni Słonimski wkracza w polskie życie teatralne z nadziejami na ure
gulowanie i zniwelowanie wszystkich tych błędów i grzechów artystycz
nych, które trawiły sumienie rodzimej sceny przez okres rozbiorowy (wie
rzył na przykład, że wreszcie znikną z afisza farsy, gdyż wywodzą się 
z tradycji zaborczej polityki kulturalnej). Wstąpił w niepodległość będąc 
niemal pewnym, że oto wolny, demokratyzujący się kraj odmieni cudownie 
rzeczywistość, realizując pielęgnowane od lat pragnienia i marzenia oby
wateli. Został dziennikarzem i publicystą w momencie przełomowym 
i przełomowych zjawisk był obserwatorem. Od roku 1919 działa w Warsza
wie Reduta. Pięć lat po jej otwarciu został powołany do życia Teatr im. Bo
gusławskiego. Początek lat dwudziestych to premiery utworów Witkacego, 
awangardowe spektakle Teatru Elsynor. Pojawia się literatura radziecka. Na 
sceny warszawskie wkraczają dramaty Jewreinowa, Kaisera, Brechta, Piran
della, Shawa. Opisywanie rzeczywistości przez dramatopisarzy europej
skich waha się pomiędzy dokumentaryzmem a psychoanalizą. W Polsce 
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epoka postibsenowska ściera się z rozkwitającym realizmem i farsą grani
czącą z efektem absurdu. Teatr tradycyjny staje przed wyzwaniem ekspe
rymentów scenicznych, te zaś, inspirowane Wielką Reformą, szukają swego 
nadwiślańskiego charakteru. Słonimski piszę utwory dramatyczne, niemal 
natychmiast wystawiane na scenie. U progu lat trzydziestych ma 35 lat, wy
danych dziesięć tomików wierszy i jest u szczytu popularności. Gani i na
wraca, narzuca oceny, poucza i przywołuje do porządku. Niektórzy auten
tycznie się go boją - jak broadwayowskich krytyków teatralnych. Reformuje, 
jak pisaliśmy, polską scenę. Z ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym 
szuka reformatorów i wśród artystów, i wśród publiczności.

Początek lat trzydziestych podcina jego recenzenckie skrzydła. Jeszcze 
nie postawił kropki nad i, nie powiedział do końca, które utwory sceniczne 
należy grać w teatrach, nie sprecyzował swojego stosunku do awangardy, 
kwestii szkolnictwa artystycznego, strajków aktorów, ZASP-u, Funduszu 
Kultury Narodowej, dotacji do książek w celu ratowania polskiego czytel
nictwa; nie dokończył polemik z Nowaczyńskim - a tymczasem okazało się, 
że czas rozpocząć reformę innego typu. W Kronikach tygodniowych z 1933 
roku pisał: „Rodzi się nowy obowiązek torowania dróg do celów może od
ległych, ale szerszych i wznioślejszych. (...) Mówię tu o walce z otaczającym 
nas złem, tej walce, która jest najszczytniejszym prawem człowieka".

Dojście Hitlera do władzy oraz upadek wiary w ideę Marszałka uświa
domiły mu małość i przyziemność jego dotychczasowych walk z „tępymi 
łbami". Spowodowały również zwrot przeciwko legendotwórstwu Piłsud
skiego3. Pociągnęły poważne przewartościowanie wyznawanych wartości, 
narzuciły metafizyczny niepokój, podskórny strach. Podobnie jak w Kroni
kach tygodniowych, również w recenzjach (i dramatach) rozpocznie Słonimski 
batalię o odpowiednio wysoki poziom wiedzy o zagrożeniach totalitary
zmem, zarówno rodzimym, jak i europejskim. Zacznie przywiązywać wagę 
do kwestii zbrojeń, militaryzmu, wojskowości, polityki międzynarodowej 
oraz polskich problemów z antysemityzmem. Będzie recenzował satyryczne 
sztuki o dyktatorach. Przypomnieć tu trzeba kwestię podróży do Rosji. 
W roku 1935 krytyk powie Adamowi Galisowi:

3 Marek Pytasz w eseju Poeta i Marszałek (druk [w:] Studia o twórczości Antoniego Słonimskiego, 
pod red. I. Opackiego, przy współudz. A. Węgrzyniaka, Uniwersytet Śląski, Katowice 1988) 
zwraca uwagę na radykalizację poglądów Słonimskiego w związku ze sprawą brzeską, pacyfi
kacją ludności ukraińskiej w Małopolsce i totalizowaniem życia społecznego, a także jego ode
jściem od obozu Piłsudskiego. Wspomina o serii rozczarowań do sanacji. Pisał między innymi: 
„Słonimski podobnie jak cały zespól »Wiadomości Literackich« z początkiem lat trzydziestych 
radykalizuje swoje poglądy społeczne i polityczne, przechodzi do opozycji, a właściwie tworzy 
nową, niezależną od endeckiej i pepeesowskiej formułę ostrożnej antysanacyjności" (s. 147).

„Znalazłem głębokie rozczarowania i wielkie triumfy. Mam obrzydzenie do 
okrucieństwa wobec życia cudzego. Podobieństwa między typem ludzi skazują
cych na śmierć w Rosji i w Niemczech są większe niż różnica ras, partii i teorii. 
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Nie mam zaufania do gatunku człowieka, który przez kaprys historii stał si ę 
w Rosji realizatorem doktryny Marksa"4.

4 A. Galis, Oko w oko z Antonim Słonimskim. Materiał do wywiadu, „Wiadomości Literackie" 
14.07.1935, nr 28, s. 1.

W jego publicystyce pojawi się więc wyraźna nuta goryczy, zwątpienia, 
refleksji, pozbawiona jednak katastroficznego wydźwięku. Przed minoro
wymi klimatami bronić będzie krytyka wszechobecny w jego recenzjach 
humor, dodający im lekkości, autoparodystycznie traktujący przejawy przy
gnębiających nastrojów. Faktem jest, że sprawozdania „Wiadomości Lite
rackich" z biegiem czasu nabiorą spokojnego wyrafinowania i Słonimski 
z krzykliwego skamandryty przeistoczy się w rozważnego publicystę.

Na początku lat trzydziestych krytyk rozpaczliwie poszukiwał wyjścia 
z trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się kraj, kultura i pojedynczy ludzie. Cała 
jego nadzieja została zlokalizowana w poczuciu wspólnoty europejskiej jako 
organicznej całości oraz w wierze w cywilizację rozumu. Wyjątkowo smutny 
wydał się krytykowi fakt, że Niemcy - ziemia Brechta i Reinhardta, oraz 
Rosja - ojczyzna Dostojewskiego i Majakowskiego; kraje, w których na jego 
oczach rodziła się nowa dramaturgia i zupełnie niespotykane dotychczas 
rozumienie sztuki teatralnej, stają się nie tyle prorokami nowego pojmowa
nia artyzmu, ile barbarzyńcami europejskiej kultury i jej literatury. Ten 
świat, którego utwory sceniczne stały - jak krytyk wielokrotnie powtarzał - 
„na poziomie europejskim", czego mu nieustannie zazdrościł (czując zwykły 
kompleks niższości), wypalał się na jego oczach. Ten punkt odniesienia, 
miara wartości, wyznacznik „lepszości" i jakości życia, dostojności, wy- 
twomości i elegancji artystycznego bytowania, przywdział mundur woj
skowy i skanduje „II Duce" na rzymskich manifestacjach politycznych. Cy
wilizacja, do której zapóźniona Polska miała dołączyć po wieloletniej sepa
racji, ulegała w latach trzydziestych rozpadowi. Dopiero co zaczęliśmy sobie 
uświadamiać, czego nam brakuje, jakich standardów nie spełniamy, jakich 
norm nie przestrzegamy, jak dalece posunęła się w duchowości Polaków 
choroba ignorancji, efekciarstwa, taniości i bezczelności - a znowu zaczy
namy drżeć o polityczną suwerenność. Mieliśmy po 10-letnim rachunku 
sumienia, jak sugerował Słonimski w recenzjach, zacząć wdrażać w życie 
„postanowienie poprawy", a tym samym czerpać z rozkwitającej wolności. 
Wydaje się, że sprawozdawca „Wiadomości Literackich" tracił grunt pod 
nogami. Rozpadały się podwaliny jego recenzenckiej trybuny i krytycznote- 
atralnej strategii. Częściowy wyznawca kosmopolitycznych wartości mógł 
dotychczas nauczać, że gdzieś jest lepiej, i nawoływać, abyśmy się podcią
gnęli ku tym lepszym sferom. To silne przekonanie o istnieniu cywilizacji 
dobra dodawało animuszu jego teatralnym debatom. W chwili, gdy ów lep
szy świat sięgnął po karabiny maszynowe, krytykowi wypadało zakwestio
nować dotychczasowy dekalog estetyczny.
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Antoni Słonimski był uczniem Zachodu. Jego racjonalizm wywodził się 
z tradycji wolteriańskiego oświecenia, wzbogacony przez postwiktoriańską 
myśl społeczną, zwłaszcza w odniesieniu do poglądów na socjalizm i edu
kację. Jednocześnie był spadkobiercą społecznego nurtu w polskim roman
tyzmie. Tego, który ukształtował poglądy Żeromskiego, ale też i tego, z któ
rego narodził się Mickiewicz jako polityk. Był więc w swych recenzjach ra
cjonalistycznym romantykiem i kosmopolitycznym patriotą. Zawsze w ja
kimś pęknięciu, zaprzeczeniu, pomiędzy, obok, pośrodku, ni tu, ni tam; 
w sumie bez swojego ideologicznego gniazda. Zauważmy, że zafascynowa
ny estetyką mieszczańskiego realizmu, nawet weryzmu, głosił pochwałę 
Russellowskiego antytradycjonalizmu i wyzwolonej szkoły. Zachwyty nad 
sztukami Zapolskiej nie przysłaniały mu afirmacji bohatera Pirandella, mi
mo że to istota rozszczepiona wewnętrznie, podczas gdy bohaterowie au
torki Ich czworo to osobowości płaskie i schematyczne jak na ówczesne nawet 
rozumienie psychologii. Akceptował sztuki mieszczańskie, ale nie znosił 
secesji, ponieważ dostrzegał w niej „ślad epoki bogactwa i przepychu", ery 
„salonów osobliwości". Doceniał eksperyment teatralny. Bombardowała 
jego wyobraźnię mechanicystyczna scenografia Metropolis czy „mieszanina 
somnambulizmu i obłędu, wypowiedziana w formie najbardziej współcze
snej" w filmach Wiene'a. U progu lat trzydziestych czekał z zainteresowa
niem na kino dźwiękowe. Sercem tkwił we współczesności, rozumem, jak 
się wydaje - w racjonalistycznej filozofii Locke'a. Lub po prostu w szlachec
kiej Polsce. Przyglądając się nowatorskim pomysłom reżysersko- 
-scenograficznym w sztuce dwudziestolecia międzywojennego, jakby trochę 
mimowolnie chciał powtórzyć słowa Rejenta do Papkina: „Ja nie jestem po
jąć w stanie, Waćpan prawisz zbyt zawile". Uciekał do wartości oswojonych, 
znanych mu i przez to bliskich. Był wreszcie wyznawcą cywilizacji technicz
nej, ale przecież technikę obwiniał za plugawości i nihilizm XX wieku. Część 
pisarskiego jestestwa Słonimskiego zawiera się w wierności określonej tra
dycji literacko-artystycznej, druga część - w filozofii istnienia gdzieś lepsze
go świata niż realny, wynikającej z teorii rozwoju ludzkości, a będącej anti
dotum na dramatyzm egzystencji i sztuki. Znowu więc, z jednej strony pra
gnienie ciągłości tradycji, z drugiej - współczesne tej tradycji rozbijanie. 
Z jednej makiawelizm, czyli przyjmowanie świata i jego wartości takimi, 
jakie są; z drugiej - pragnienie patrzenia na świat pod kątem jego powinno
ści. Dzisiejszość zaś to obszar weryfikowania wartości zawartych w dorobku 
intelektualnym przeszłości oraz empirycznego sprawdzania najnowszych 
treści artystycznych.

W poruszaniu się po meandrach teatralnych nie prowadził recenzenta 
„Wiadomości Literackich" kompas żadnej z ideologii literackich czy ideolo
gii teatralnej awangardy. Był umysłem niezależnym i cenił sobie rozkosze 
wolnego myślenia, a nie apologetą którejś z doktryn estetycznych. Nie ule
gał modom ani trendom. Kierował się conradowskim zamiłowaniem do 
rozumowej dyscypliny, wynikającym z przekonania (zawartego na przykład 
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w Jądrze ciemności), że człowiek ma skłonności do zacierania znaczenia pojęć 
i ukrytego szaleństwa. Pragnął, by tak jak w Anglii, „tradycjonalizm nie 
zamykał drogi nowinkarstwu". Cel jego sprawozdań teatralnych polegał - 
jak podpowiada Irena Szymańska - na przypisywaniu artystom obowiązku 
„czynienia dobra światu"5 przez walkę, ale i przez śmiech. Był twórcą 
eklektycznym, uprawiającym wiele gatunków literackich. Apelował o to, by 
utwory podpisane jego nazwiskiem (w tym również artykuły prasowe) 
czytać przez pryzmat innych jego wypowiedzi artystycznych i dopiero 
z łączenia motywów wyciągać wnioski, a także oceny. Pisał:

51. Szymańska, Obecny, „Tygodnik Kulturalny" 30.10.1988, nr 44, s. 10.
6 A. Galis, Oko w oko..., dz.cyt., s. 1.

„Wieloplanowość i różnorodność, w której śmieszyłem Warszawę, obejmowała 
dowcip sceniczny, felieton, szopkę polityczną i czysty nonsens. Nieraz człowiek 
pracujący w jednej tylko dziedzinie może dojść do arcydzieła, ale we mnie nie 
można i nie należy tych rzeczy oddzielać. Trzeba je traktować jako c ałość"6.

Najwyższym prawem teatru była dla Słonimskiego jego usługowość 
i medialność. Sprowadzała się ona do przekazywania idei społecznych 
i prawd moralnych społeczeństwu II Rzeczypospolitej. Idei tych dostarczała 
recenzjom tygodnika Grydzewskiego literatura romantyczna, a także doro
bek pozytywistów oraz dwudziestolecie literackie. Należą do nich: poświę
cenie szczęścia osobistego w imię wyższej racji; celowo i racjonalnie podjęta 
ofiara, solidarność i międzyspołeczne braterstwo; poczucie odpowiedzialno
ści za sprawy państwa, altruistyczne wyrzeczenie się wartości utylitarnych 
oraz rewizja tradycyjnego modelu rodziny i instytucji małżeństwa. Świado
mość istnienia wyższych racji ma powodować u odbiorców sztuki prze
kształcanie życia współczesnego według wzorców zachowań wywiedzio
nych z literatury i sztuki. W tym miejscu należy podkreślić, że z postulowa
nych przez Słonimskiego romantycznych idei społecznych nie do końca 
wynika ich chrześcijańska proweniencja, chociaż autor Alarmu wielokrotnie 
nawiązywał do polskiej religijności. Mesjanizm Mickiewiczowski nie był dla 
pisarza kategorią wiary, lecz raczej szlachetnego nakazu, który należało 
przyjąć jako aksjomat. Nie wypływał z osobistych przekonań religijnych. 
Raczej ze wskazań rozumu. Potomek radykalnej inteligencji laickiej nie gło
sił wizji teatru jako świątyni czy kościoła wspólnotowych obrzędów, cha
rakterystycznej dla młodopolskich teoretyków teatralnych. Nie był zwolen
nikiem orientacji odrodzeniowej teatru, jak również sympatykiem miesz
czańskiej sceny pudełkowej z plejadą gwiazd, służącej trywialnej rozrywce. 
Swoim gustem estetycznym zwracał się raczej w stronę sceny postrzeganej 
jako parlament czy publiczne forum, na którym dyskutuje się istotne problemy 
życia, w tym również zagadnienia religii i ludzkiego powołania. Rozpatruje 
się je pod kątem zawartego w Biblii przekazu moralnego, nie zaś szeroko 
pojętych obowiązków ewangelizacyjnych. Sacrum nie wywodzi się tu ko
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niecznie z nauki chrześcijańskiej. Teatr stwarza kodeks demokratycznego 
społeczeństwa na wzór kodeksu biblijnego.

W założeniach Słonimskiego odbiorcy sztuki teatralnej - pod wpływem 
argumentów i przykładów prezentowanych na scenie - przekonują się do 
słuszności czy zasadności danej idei, czemu towarzyszy uczucie olśnienia. 
„Wielka satyra, jak wielka poezja musi być tendencyjna, musi obalać albo 
budować nową wiarę" - pisał w recenzji ze Znajomka z Fiesole Brunona Wi- 
nawera. I znowu - nie o nawrócenie niewierzących chodziło, a raczej 
o przeistoczenie wewnętrzne widza, jego przemienienie z biernego, prze
ciętnego obywatela Warszawy, wywodzącego się z różnych grup społecz
nych, w zaangażowanego, ofensywnego inteligenta, któremu leżą na sercu 
losy rodzimej kultury, kraju i europejskiej cywilizacji. Taki zaangażowany 
inteligent wychodzi z teatru przekonany o wadze swojego powołania do 
realizacji proponowanej przez Słonimskiego misji edukowania Ciemnoty 
przez oświecony wiedzą Rozum. Nacisk, jak się zdaje, kładzie krytyk na 
pouczenie, w przeciwieństwie do nawrócenia. Pouczają również artyści - 
kolejni współtwórcy zbiorowego procesu doskonalenia społeczeństwa, które 
zaprzedało się głupocie i fanatyzmowi.

Artyści należeli do szeroko rozumianego kręgu inteligentów, którzy po
strzegali siebie jako promotorów kodeksu unowocześnionego stylu życia. 
Z tych publicznych obowiązków stawianych przed twórcami teatru: per
swadowania widzowi prawd, racji i postaw, a nawet, jak sam chciał, narzu
cania mu sądów w imię zasady, że z chamstwem nie można dyskutować - 
Słonimski rozliczał artystów przez cały okres swojej sprawozdawczej pracy. 
Niezwykle bliski był w tym względzie twórczości Shawa, który całe życie 
krytykował wiktoriańską hipokryzję.

Można by zaryzykować twierdzenie, że w „pouczającej" postawie recen- 
zenckiej kontynuuje Słonimski - jeśli przywołać tu terminologię Bohdana 
Cywińskiego, zawartą w Rodowodach niepokornych - etos Polaka-radykała, 
nowoczesnego inteligenta. Niepokornym przecież, programowo zawziętym, 
a zarazem tolerancyjnym i otwartym nazywano wielokrotnie autora Wieży 
Babel. Obciążony wizją społeczno-narodowej funkcji literatury, wierzący 
w rozumowe odrodzenie narodu i w kategorii obowiązku postrzegający 
kształt przyszłej polskiej kultury humanistycznej jest Słonimski - w kontek
ście rozprawy Cywińskiego - wyemancypowanym gorszycielem, który Po- 
lakowi-katolikowi burzy podwaliny jego skostniałego i anachronicznego 
„dworku". Narzuca racje i przez to wchodzi z nim w

„... konflikt przeciwnie ukierunkowanych mentalności, nie tylko odmiennych, ale 
we wzajemnej wrogości wychowanych dwóch niemal niezależnych od siebie 
formacji myślowych, ideowych, moralnych. Formacje te nie mogły si ę wzajemnie 
afirmować, a dziedziczący je ludzie nie potrafili ze sobą współdziałać, nawet 
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w obliczu wielkich celów i wielkich zagrożeń. To był społeczny i ideologiczny 
dramat polskiego społeczeństwa"7.

7 B. Cywiński, Rodowody niepokornych, Editions Spotkania, Paris 1985, s. 242.

Wydaje się, że w imię zażegnania owego dramatu, zatrzymania rozpę
dzonego koła historii, utrwalającego stare stosunki i relacje; w imię przybli
żenia sfer przeciwnych do oświeconego, postępowego świata, dyktowanego 
- jak wierzył Słonimski - prawami nauki; w imię, jak sam mówił „kontroli 
myśli nad namiętnością", recenzent w sposób manifestacyjny podkreślał 
słuszność i prawość swoich przekonań. Mimo rozpętywania wojen, dążył 
jednak do społecznego integryzmu. Przekora publicystyczna, wyrażona 
zasadą „w republice będę wielbił króla" czy częstą zmianą tonu głosu znaw
cy w głos profana, służyła podkreśleniu zdecydowanej postawy mówiącego.

Wszystkie strony zbiorowego aktu twórczego w teatrze mogą - według 
autora Alarmu - włączyć się do estetycznej dyskusji. Nawet jest to wskazane 
i zalecane. Publiczność ma prawo zaprotestować w sensie dosłownym, bo 
teatr dwudziestolecia międzywojennego w ocenie Antoniego Słonimskiego 
przestaje być tylko Melpomeną ubraną w odświętną suknię, jak również 
Melpomeną, z którą - jak chciał Boy - niewinnie się „flirtuje". Schodzi ona 
z piedestału, wzniesionego jej w epoce gwiazd, by zmierzyć się z otaczającą 
rzeczywistością. Staje się, zdaniem krytyka, instytucją otwartą, dostępną dla 
widza, zanurzoną w życie modernizującej i urbanizującej się zbiorowości. To 
instytucja powołana dla tej zbiorowości, a nie dla siebie samej. Widz może 
więc dokonywać symbolicznego gwałtu na Melpomenie, jeśli uważa, że za
chodzą w niej zjawiska gorszące dla sztuki. Podobnie krytycy - wykorzy
stują prasę dla prowokowania publicznej debaty. Bo problem teatru nie jest 
problemem garstki maniaków artystycznych. W demokratycznym państwie, 
w dobie upowszechniania środków komunikacji publicznej staje się on pro
blemem wspólnym. W tym sensie Słonimski proponuje egalitarny typ kultu
ry. Zachęca do demokratycznego, w przeciwieństwie do arystokratycznego 
jej rozumienia. Repertuar ma kształtować i doskonalić ducha gromady 
ludzkiej, która z kolei będzie doskonalić świat i w ten sposób zrealizuje się 
stworzona przez krytyka teoria postępu.

Nie można oprzeć się wrażeniu, że istnieje druga sfera poglądów autora 
Ciekawości, kontrastująca z przedstawionym wyżej modelem dyskursu kul
turowego. Nie zapominając o silnym zwrocie Słonimskiego w stronę odbior
cy, obserwujemy w lekturze jego recenzji równie silną obronę praw twór
ców, bez względu na stopień zrozumiałości ich utworów przez przeciętnego 
widza. Słonimski ze szczególnym szacunkiem odnosi się do ludzi niezwy
kłych, w tym artystów, a także ludzi nieprzeciętnych, do których zalicza 
bohaterów literackich: Thompsona, Undershafta, Higginsa, Judyma czy 
Stockmanna. Analogicznie, utalentowane indywidualności polskiej sceny 
teatralnej uzyskują w jego sprawozdaniach większe prawa niż inni. Słonim
ski demokratyzuje polską sztukę, ale trzeba pamiętać, że absolutyzuje on 
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zarazem kreujące ją wybitne jednostki. Te osoby-zjawiska przekształcają - 
czy nawet przekraczają - rzeczywistość swoim talentem, wrażliwością, wie
dzą, wyobraźnią i dlatego muszą pozostać na pozycji uprzywilejowanej. 
Konsument czy współtwórca aktu kreacji otrzymuje wartości innego typu 
niż edukacyjne. Dzięki obcowaniu z dziełami niepowtarzalnymi staje się 
otwarty na inność, odmienność, jest bardziej tolerancyjny, bogaty we
wnętrznie, a przez to doznający rozkoszy kontemplacji i poczucia bezcza- 
sowości piękna. Zaczyna rozpoznawać i rozumieć artyzm. Kultura wysoka 
ma więc sens dlatego, że uwrażliwia na piękno najwyższej doskonałości. 
Rozumienie sztuki przez przeciętnego widza nie może być warunkiem prze
sądzającym o stosunku do całokształtu rozważań na temat jej funkcji i roli. 
Najwyższy wymiar piękna jest potrzebny człowiekowi bez względu na stan 
jego świadomości. Wchłaniając sztukę, będzie on przecież doskonalić same
go siebie i przez to ulepszy społeczeństwo.

Pozostając przez chwilę przy pojęciu kultury wysokiej czy sztuki elitar
nej, należy zauważyć, że w przypadku recenzji Słonimskiego pojawia się 
jeszcze jeden istotny wątek tematyczny, wynikający z całości jego rozważań 
dotyczących teatru. Chodzi tu o przeciwstawienie inteligencji - społecznej 
masie czy masom, o których pisał Jose Ortega y Gasset w książce wydanej 
po raz pierwszy w 1929 roku. Masy, jak sugerował hiszpański pisarz, za
częły w latach dwudziestych narzucać przekonanie, że kultura powinna 
podporządkować się życiu zbiorowemu. Nie był to jeszcze moment repre
zentowania jej interesów przez kulturę, ale powojenna zmiana reguł spo
łecznej gry nieuchronnie do tego zmierzała. Słonimski czuł się o tyle zagro
żony tą nową mutacją społeczną, że łączył się z nią - jak uważał i jak mieli
śmy okazję zaobserwować w omawianych przez niego w tej pracy drama
tach - cynizm, demagogia, ale przede wszystkim tępota i głupota artystycz
na. W kontekście społeczeństwa zdominowanego przez masy, krytyk stanął 
całkowicie po stronie demokracji, bez względu na wytykane jej wielokrotnie 
bolączki i niedomagania. Podejrzewał bowiem, że inwazja prostackiej kultu
ry masowej na kulturę artystycznych wykwintności i doskonałości jest nie
unikniona. Obserwował przecież to zjawisko w sowieckiej Rosji. Jak piszę 
Ewa Bieńkowska, w istocie narzuci ona „(jako siła polityczna, ekonomiczna, 
fizyczna) swoje aspiracje i gusta - narzuci własne prawo: prawo triumfującej 
przeciętności"8, czyli coś, czego pisarz obawiał się najbardziej i dlatego wal
czył z przeciętnością od początku swojej recenzenckiej praktyki. Rola kryty
ka teatralnego w takim umasowionym społeczeństwie polegać więc będzie 
na balansowaniu pomiędzy podciąganiem mas do elit (w imię przekonania, 
że kultura elitarna uczyni je wznioślejszymi i przez to bardziej bezintere
sownymi) a przypominaniem elitom, że nie żyją na pustyni (awans ludu jest 
prawdopodobnie koniecznością dziejową). Krytycy teatralni znaleźli się, 
żeby jeszcze raz przywołać tekst eseistki, „w sytuacji granicznej". Chcą 

8 E. Bieńkowska, O elitach w społeczeństwie mascrwym, „Znak", Kraków 2001, nr 8, s. 17.
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oświeconych, niezapominających o masie elit, ale lękają się ich zadufania, 
zapatrzenia w swój talent, a przez to psychicznej i artystycznej izolacji. Mówią 
o podciąganiu mas, ale lękają się inwazji ich bylejakości oraz bezstylowości.

Swoją ostatnią recenzję Antoni Słonimski napisał 6 sierpnia 1939 roku 
z wystawianej na deskach Teatru Polskiego najnowszej komedii G.B. Shawa 
Genewa. Sprawozdanie to zdumiewa w obliczu wszystkiego tego, co krytyk 
powiedział na temat twórczości angielskiego dramatopisarza. Jest nasycone 
niespotykanym dotychczas krytycyzmem i jadem. Recenzent sądzi, że żar
tobliwy i prześmiewczy ton sztuki o trzech dyktatorach: Hitlerze, Mussoli- 
nim i generale Franco, którzy stają przed międzynarodowym sądem, jest 
niesmaczny wobec niemieckich prowokacji politycznych odbywających się 
właśnie w Wolnym Mieście Gdańsku, szeroko opisywanych przez „Wiado
mości Literackie". Uważa, że czas nie sprzyja żartom i dowcipom. Hasła 
wojny stają się całkiem bliską pisarzowi i całkiem realnie mu zagrażającą 
rzeczywistością. Słonimski zarzuca autorowi Genewy przymykanie oczu na 
to, co się w istocie dzieje w Europie i pokrywanie nawet najbardziej okrut
nych faktów historycznych śmiechem. Pisze:

„My, jako strona bezpośrednio zainteresowana w walkach toczących się 
w Europie dzisiejszej, niechętnie przyjmujemy nonszalancję Shawa (...) Akt 
oskarżenia rzucony dyktatorom przez pisarza tej miary, co Shaw, musi mieć coś 
więcej niż beztroskie kpiarstwo bardzo przypadkowe i nieprecyzyjne w swej tr e- 
ści istotnej"9.

9 A. Słonimski [Teatr Polski, Genewa George'a Bernarda Shawa, przekł. Florian Sobieniow- 
ski, reż. Zbigniew Ziembiński, dek. Władysław Daszewski, „Wiadomości Literackie", 6.08.1939, 
nr 33, s. 5].

10 Tamże, s. 5.

Słonimski dokonuje w tej recenzji rachunku sumienia wobec preferowa
nia, również i w swojej stylistyce felietonowej, żartu jako metody na opisy
wanie świata i docieranie do wyobraźni czytelnika. Uważa, że nie zawsze 
był to wybór trafny, co ocenia z perspektywy czasu surowo. Może nie
umyślnie, ale jednak pomijał on sprawy, które dziś wydają mu się znacznie 
bardziej godne zauważenia niż koncentracja na droczeniu się z czytelnikiem. 
Śmiech w pewnym sensie wprawił krytyka w tych ostatnich tygodniach 
sierpnia w stan Kunderowskiej „nieznośnej lekkości bytu". Stracił więc na
wet ten sens, o którym była mowa przy okazji problemów modyfikacji ko
mizmu w dramacie XX wieku. Odebrał ludziom powagę, uśpił ich czujność 
wobec zła, przez co pozbawił ich godności, jest więc dziś śmiechem wyłącz
nie gorzkim. Pisarz zauważa:

„Trochę trudno nam zrozumieć, czemu fabianista i socjalista Shaw nie pozwał 
przed trybunał swego dowcipu i swej mądrości najgroźniejszego i najniebez
pieczniejszego może z dyktatorów naszej epoki. Shaw unika porachunku ze sta
linizmem"10.
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Unika, gdyż zatarły się w świadomości cokolwiek już sędziwego w tym 
czasie dramatopisarza istotne różnice między charakterem władzy ludowej 
ZSRR a koncepcjami liberalnego socjalizmu angielskiego. Zatarły się też 
dlatego, że ideologia masy odebrała elitom zdrowy rozsądek, ten niepozor
ny, ale jakże kluczowy w publicystyce Słonimskiego common sense, o którym 
tak wielokrotnie przypominał też w swoich recenzjach z teatru. Wśród inte
lektualistów powstał zamęt, zaczęli popierać dyktatorów; masy przystąpiły 
do ataku na elity, narzucając - jak przewidywał krytyk „Wiadomości Lite
rackich" - sposób życia i model funkcjonowania sztuki. Słonimski - ten fe
lietonista nieprofesjonalny, krzykliwy, niedouczony, enfant terrible polskiej 
przedwojennej krytyki teatralnej, do ostatniej notatki sprawozdawczej bar
dziej zainteresowany losami świata, widzianymi z perspektywy teatralnej 
sceny niż samą sceną - zrozumiał, że nie uchronił sztuki przed barbarzyń
stwem XX wieku, które polegało na oficjalnym przyzwoleniu na mordowa
nie ludzi. Nie powstrzymał społeczeństwa przed grzechem zbiorowego 
omamienia demagogią i polityczną szarlatanerią. I - jak pokazała historia 
literatury oraz teatru - nie znalazł w tamtym czasie bliskiego sprzymierzeń
ca dla swojej sprawy ani w widzach, ani w artystach. Jednak nawet w tym 
pamiętnym sierpniu 1939 roku, czyli mając już pełną świadomość przegra
nej, w zwątpieniu i załamaniu, u kresu swoich obowiązków recenzenckich, 
bez nadziei na przyszły sezon teatralny - nawet wówczas, „nie zrzucił Sło
nimski z ramion płaszcza Konrada". I, jak wiemy, nie zrzucił go nigdy 
przedtem ani nigdy potem.
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