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Redakcja: 
Wojciech Baluch, Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając

Seria Dramat współczesny. Interpretacje, wydawana przez Księgar
nię Akademicką we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, będzie towarzyszyć innej znanej już czytelnikom 
serii - Dramat współczesny. Nowy cykl chciałby prezentować wielo
aspektowe analizy dramatu współczesnego, polskiego i obcego. W In
terpretacjach będą ukazywać się monografie o charakterze przekro
jowym i komparatystycznym, a obok nich - prace przedstawiające 
dorobek narodowych dramaturgii czy dokonania wybranych drama- 
topisarzy. 

Pod wyróżnionym w tytule pojęciem współczesności redak
torzy serii rozumieją nie tylko najnowsze zjawiska w światowej 
dramaturgii, ale również nowe spojrzenia na wybrane zagadnienia 
przynależne już do historii dramatu; nowe spojrzenia odkrywające 
jego niekiedy nieoczekiwaną, „inną” aktualność. 
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Małgorzata Sugiera, Potomkowie króla Ubu. Szkice o dramacie francuskim 
XX wieku, 
Interpretacje dramatu. Dyskurs - postać - gender, pod redakcją Wojciecha 
Balucha, Małgorzaty Radkiewicz, Agnieszki Skolasińskiej i Joanny Zając, 
Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając, Dyskurs, postać i płeć 
w dramacie, 
Joanna Zając, D'Annunzio -Pirandello. Dwie koncepcje dramatu, 
Agnieszka Skolasińska, Tuż obok - nieosiągalnie daleko. O zmaganiach 
z rzeczywistością w dramatach współczesnych. 
Dialog w dramacie, pod redakcją Wojciecha Balucha, Lidii Czartoryskiej
i Moniki Żółkoś, 
Dorota Tomczuk, Od twórcy do mówcy. Koncepcja postaci w wybranych 
dramatach Brechta, Diirrenmatta i Handkego, 
Ewa Walerich-Szymani, „Godzina aktora ". Poszukiwanie utopii w drama
turgii Heinera Mullera, 
Dariusz Kosiński, Sceny z życia dramatu, 
Ewa Partyga, Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej, 
Dorota Sajewska, „Chore sztuki". Choroba/tożsamość/dramat. Przemiany 
podmiotowości oraz formy dramatycznej w utworach scenicznych przełomu 
XIX i XX wieku, 
Agata Adamiecka-Sitek, Teatr i tekst. Inscenizacja w teatrze postmodemi- 
stycznym, 
Hans-Thies Lehmann, Teatr postdramatyczny, 
Małgorzata Sugiera, Realne światy / Możliwe światy. Niemiecki dramat 
ostatniej dekady, 
Anna R. Burzyńska, Mechanika cudu. Strategie metadramatyczne w pol
skiej dramaturgii awangardowej, 
Agnieszka Romanowska, „Hamlet" po polsku. Teatralność szekspirow
skiego tekstu dramatycznego jako zagadnienie przekladoznawcze, 
Mateusz Borowski, W poszukiwaniu realności. Przemiany formy drama
tycznej końca XXwieku a nowe „mimesis", 
Małgorzata Sugiera, Upiory i inne powroty, 
Ewa Wąchocka, Milczenie w dziewiętnastowiecznym dramacie, 
Dorota Jarząbek, Słowo i głos. Problem rozmowy w dramacie w ujęciu teo
retycznym i historycznym, 
Przestrzeń w dramacie, teatrze i sztukach plastycznych, pod redakcją Woj
ciecha Balucha, Michała Lachmana i Dominiki Lawrionow. 
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Słowo wstępne

W literaturze Młodej Polski rozmiar utworu często bywał ważnym 
składnikiem literackiej strategii - obok długich poematów pojawiały się 
krótkie poematy prozą, obok rozbudowanych liryków kilkuwersowe 
arcydzieła. Nie inaczej jest w dramacie. W twórczości wielu autorów 
tego czasu odnajdujemy utwory o „skomplikowanej architektonice”, 
tworzone z myślą o Teatrze Ogromnym, Teatrze - Świątyni, ale także 
dramaturgiczne drobiazgi. Tematem tej książki są właśnie takie małe, 
krótkie, jednoaktowe dramaty. 

Określenie Miniaturowe światy wskazuje, że w makrokosmosie 
jednoaktówek odnajdujemy wiele mikroświatów. Dzieje się tak z kilku 
przyczyn, przede wszystkim jednak wynika z różnorodności formy, jej 
ciekawej i wielokształtnej historii oraz istnienia dramatów w jednym 
akcie w wielu teatralnych obiegach. Anektując różne tworzywa, jed
noaktówka wychodziła z cienia nieuwagi i stawała się ważnym skład
nikiem repertuaru, ale jako mała forma, pozostawała w cieniu długich 
utworów i nie była poddawana teoretycznej refleksji. Teatralno-dra- 
matyczna formuła jednoaktówki sprawia, że pytania o nią mogą być 
stawiane w odniesieniu do teatralnego i dramaturgicznego bieguna, 
dotyczyć zarówno jej istnienia scenicznego, jak i tekstowego, winny 
uwzględniać rozmaitość estetycznych wyborów i historycznych zmian 
w pojmowaniu komizmu oraz tragizmu. Tak szeroko zakrojona pro
blematyka jest trudna do podjęcia i opisania. Dlatego praca niniejsza 
nie ma charakteru monografii, nie obejmuje całego jednoaktowego 
dziedzictwa omawianego okresu, ale skupia się na tej jego części, która 
rozwija się na torze „ku nowej sztuce” oraz czerpie z doświadczeń 
naturalizmu i realizmu. Jednoaktówka powstająca pod wpływem sym- 
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holistycznych i naturalistycznych inspiracji wpisywała się bowiem 
w widoczny pod koniec XIX stulecia kryzys formy tradycyjnego dra
matu, przyczyniając się jednocześnie do jego przekształcania. Mały 
dramat okazywał się nierzadko polem teatralnego eksperymentu. W pra
cy teatralna perspektywa jest przeze mnie zaznaczana, ale głównym 
przedmiotem zainteresowania czynię tekst. Przyczyny takiej decyzji są 
dwojakiej natury. Po pierwsze, chociaż refleksja na temat teatru, jego 
kształtu, roli i funkcji była wówczas rozwinięta, w Polsce nie było wielu 
małych, eksperymentalnych scen, gdzie nowa jednoaktówka zaistniała
by w innej przestrzeni teatralnej. Po drugie - ważniejsze - jednoaktowy 
dramat, który pojawiał się w dorobku pisarskim większości dramatur
gów piszących w Młodej Polsce, był tworzony z myślą o teatrze, ale 
mógł także istnieć jako byt tekstowy.

Kryterium, które zastosowałam przy ustalaniu korpusu utworów 
do pracy analitycznej, to czas ich powstania, czyli lata 1890-1918. 
Większość przywoływanych przeze mnie dramatów została napisana 
w ostatnim dziesięcioleciu dziewiętnastego wieku i w pierwszych latach 
dwudziestego stulecia. Pod uwagę brane były te jednoaktówki, których 
autorzy należeli do pokolenia „młodopolan” bądź debiutowali w okre
sie Młodej Polski. Tak sformułowane założenia pozostawiają poza 
zakresem mojej obserwacji szereg jednoaktowych sztuk napisanych 
przez pisarzy przynależących do starszego pokolenia, które współtwo
rzyły krajobraz repertuarowy epoki, a także utwory o wyłącznie użyt
kowym charakterze (choć - przyznaję - niejednokrotnie trudno wyzna
czyć granice między repertuarową a nie repertuarowąjednoaktówką).

W swojej pracy próbowałam połączyć dwie perspektywy opisu: 
synchroniczną i diachroniczną, toteż młodopolskie utwory osadziłam 
w kontekście krótkich uwag o tradycji formy i jej późniejszych dzie
jach. Tym zagadnieniom poświęcona jest część pierwsza i podsumowa
nie. W pierwszym rozdziale podjęty został problem właściwości i hi
storii jednoaktówki, w drugim pokrótce scharakteryzowano zjawiska, 
jakie możemy obserwować w europejskim dramacie jednoaktowym 
przełomu XIX i XX stulecia. Takie działanie pozwoliło - w zakończe
niu - wskazać pewne zmiany w funkcjonowaniu i właściwościach krót
kich dramatów w wieku XX.
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Druga i trzecia część przynosi opis młodopolskich utworów. Ze 
względu na specyfikę omawianych w nich dramatów nie jest on pro
wadzony w ten sam sposób. Część druga dotyczy jednoaktówek na
strojowych, symbolicznych, poetyckich. Omawiam je w pierwszej 
kolejności, bo wśród nich znajdują się utwory, które postrzegano jako 
nowość. Zaznaczyło się w nich ważne zjawisko liryzacji i poetyckości 
dramatu. Prowadzonej charakterystyce towarzyszą pytania, dlaczego 
jednoaktowy dramat wydawał się odpowiednią formą dla zagadnień 
szczególnie interesujących „nową sztukę”, a także - na ile i w jaki spo
sób jego specyfika wpływała na podejmowany temat.

Z kolei w trzeciej części zostały zebrane jednoaktówki, które al
bo wyrastały z inspiracji realizmu i naturalizmu, albo odnosiły się - 
tak jak komedia - do kodu obyczajowego swej epoki. Mała ilość sztuk 
zbliżonych do Strindbergowskiej propozycji pozwoliła zestawić dra
maty o mimetycznych założeniach oraz sztuki o charakterze ludycznym. 
Obyczajowy charakter oraz satyryczne tendencje łączą tego typu drama
ty, dlatego możliwy był ich wspólny opis, co więcej, obecne w nich 
uproszczenia i stereotypy wpływały na przekształcanie dramaturgiczne
go tworzywa.

I jeszcze jedno zastrzeżenie, praca w zasadniczym swym kształ
cie powstała przed 2000 rokiem, toteż pozycje bibliograficzne, które po
jawiły się później, są uwzględniane, ale nie stanowią podstawowego 
punktu odniesienia. Tak jest - na przykład - z istotnymi dla podjętej 
przeze mnie tematyki pracami Gabrieli Matuszek Naturalistyczne dra
maty i Jerzego Waligóry Młodopolski „dramat wewnętrzny”. Przejawy 
podmiotowości i subiektywizacji w wybranych utworach dramatycznych.

Książka jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej napisanej 
pod kierunkiem prof, dr hab. Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. W tym 
miejscu pragnę wyrazić szczególną wdzięczność dla Pani Profesor za 
opiekę, inspirację i pomoc, jakich doznawałam z Jej strony. Serdecznie 
dziękuję również recenzentom pracy Profesorom: Ewie Miodońskiej- 
-Brookes i Dobrochnie Ratajczakowej za cenne i inspirujące uwagi, 
które miały wpływ na ostateczny kształt tego tekstu. Specjalne podzię
kowania składam Profesor Małgorzacie Sugierze za okazaną pomoc.





Część pierwsza

Kształty dziedzictwa





Rozdział pierwszy

To tylko jednoaktówka - genealogia i tradycja

Miody: To nie dramat... to były trzy sztuki, jednoaktówki. 
Stary: Jednoaktówki?
Miody: Tak.
Stary: Ach, tak? Więc pan Lucius zajmuje się takimi dro
biazgami. Hm... drobiażdżki... To zapewne poręczniejsze... 
Miody: Ostatecznie jednoaktówka też może być dziełem 
sztuki.
Stary: Oczywiście. 1 rzeźbiony liniał również. Ale nie 
porówna go pan chyba z Mojżeszem Michała Anioła? - 
Zatem myśląc o Mojżeszu Michała Anioła, Fauście Go
ethego mam chyba prawo nazwać rzeźbiony liniał i jed
noaktówki pana Luciusa - drobiażdżkami? Chyba że ob
rażam tym pana Luciusa? W końcu w jednoaktówce 
również może się ujawnić światopogląd jej autora'.

Duże kłopoty z małą formą. Ku definicji

Jednoaktówka jest nazwą kłopotliwą przynajmniej z dwóch powodów. 
Po pierwsze, spektrum zjawisk dramatycznych obejmowanych tym 
terminem zarówno w przekroju diachronicznym - od komedii siedem
nastowiecznych po współczesny dramat absurdu - jak i synchronicz
nym - w ramach poszczególnych epok - jest bardzo szerokie. Okre
ślenia takie, jak: miniatura dramatyczna czy mała forma teatralna, 
poszerzają ów obszar jeszcze o teksty i widowiska właściwe literaturze

1 A. Schnitzler, Rozmowa między starym i młodym krytykiem, przeł. M. Misiorny, „Dia
log” 1970, nr 2, s. 76. 
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oraz teatrowi wszystkich czasów; od antyku, poprzez różnorodne przed
stawienia średniowieczne, po współczesne zjawiska happeningu. Po 
drugie, analiza słowotwórcza terminu .jednoaktówka” (pne-act play, 
pièce en un acte, Einakter) wskazuje, że jest to nazwa deskryptywna, 
przypisywana dramatom ze względu na specyfikę ich budowy. Preten
dujące do obiektywnego terminu miano jest ułomne samo w sobie, eks
ponuje jedynie ilościowe zawężenie. Pejoratywny wydźwięk nazwy 
dyskredytował i niekiedy nadal dyskredytuje utwory nią opatrywane.

Historycznie rzecz ujmując, jednoaktówka nie sytuowała się 
wysoko w hierarchii form dramatyczno-teatralnych. Mikroskopijny - 
w stosunku do pełnospektaklowego dramatu - rozmiar nie pozwalał na 
jej samodzielność w ramach teatralnego wieczoru. Dlatego też najczę
ściej była formą służebną, dopełniającą spektakl, którego trzon stanowił 
inny, dłuższy utwór. Rozwiązaniem pozwalającym sztukom w jednym 
akcie nadać większą teatralną niezależność było - zapoczątkowane 
w 1715 roku przez Alaina René Lesage’a - łączenie ich w ramach wie
czoru jednoaktówek.

Wydaje się jednak, że nadanie samodzielnemu utworowi nazwy 
części dramatu, czyli aktu, nie tylko ma na celu podkreślenie braku 
(jeden w stosunku do kilku), ale implikując ideę niepodzielnej i krótkiej 
sztuki, tworzy alternatywną propozycję dramatyczno-teatralną. W pra
cach poświęconych jednoaktówce zwraca się uwagę na trzy wyodręb
niające ją cechy: krótkość (trzeba jednak dodać, że ta bywa rozmaicie 
interpretowana), ciągłość trwania, a także efekt całościowego odbioru, 
wiążący się z inną strukturą postrzegania'.

Obcojęzyczne słowniki terminów literackich i teatralnych, mi
mo że nie poświęcają jednoaktówce zbyt wiele miejsca, w jej defini
cjach żonglują takimi opisowymi pojęciami, jak: krótkość, jedność, 
ekonomia, redukcja, koncentracja2 3. W rozmiar jednoaktowego drama

2 Por. B. R. Lewis, The Technique oj the One-Act Play (1918), czy P. Wilde, The Craft- 
munship oj the One-Act Play (1922). Odwołuje się do nich D. Sc 11 netz, Der moderne Einakter. 
Eine poetologische Untersuchung. Bern-München 1967, s. 11; G. Neumann, Einakter, hasło 
[w:] Moderne Literutur in Grundhegrijjen, hg. D. Borchmeyer, V. Żmegać, Tübingen 
1994, s. 102.
’ K. Beck son,A. Ganz, A Reader 's Guide to Literary’ Terms. A Dictionary, London 1961, s. 150; 
G. Wilpert, Sachworterhuch der Literatur, Stuttgart 1979, s. 202-203; Dictionary of World Li
terary Terms, ed. J. T. Shipley, London 1970, s. 225; H. Shaw, Dictionary of Literary Terms, 
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tu wpisane są takie immanentne cechy małych form literackich i te
atralnych, jak: energetyczność, syntetyczność, skrótowość4. Ilościowy 
wyróżnik pociąga zatem za sobą zmiany nie tylko w budowie jednoak- 
towych sztuk, ale - daje nowe, inne możliwości dramatycznej i teatral
nej ekspresji.

New York 1972, s. 264; J. A. Cuddon, A Dictionary oj Literary Terms, London 1982, s. 464- 
-465; The Batsjórd Dictionary oj'Drama, ed. T. Hodgson, B. T. Batsford, London 1988, 
s. 405; P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, wstęp A. Ubersfeld, przeł. i oprać. 
S. Świontek, Wrocław 1998, s. 215; M. Głowiński et al., Słownik terminów literackich, 
Wrocław 2002, s. 226.
4 O pojęciu energetyczności por. J. Tynianow, Fakt literacki, przeł. M. Płachecki, [w:] 
idem. Fakt literacki, wybór E. Korpała-Kirszak, Warszawa 1978, s. 13-42, zwłaszcza 17-18; 
o syntetyczności małych 1'onn pisał J. Trzy na dl o w ski, Male formy literackie, Wrocław 1977.
5 D. Ratajczakowa, Szkoła jednoaktówki w teatrze polskim lat 1800-1830, [w:] Gatunki 
dramatyczne a typy teatru, red. S. Świontek, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae 
Atrium et Litterarum” 1996, 6, s. 31-32.
6 Taki rodowód jednoaktówki wskazują: B. Schultze, Studien zum russischen literarischen 
Einakter, Wiesbaden 1984; D. Ratajczakowa, Alojzego Żółkowskiego „możehny nieporzą

Z historii jednoaktówki

Historia jednoaktówki potwierdza tezę, że forma ta oferowała nowe 
możliwości. Małe sztuki wpływały - o czym piszę znawczyni tematu, 
Dobrochna Ratajczakowa - na kształt dramatu i teatru w XVIII i pierw
szej połowie XIX wieku, a w XX stuleciu inspirowały przedstawicieli 
dramatycznych awangard5. Nazwa nie niesie ze sobą wyróżników 
tematycznych ani nie odsyła do estetycznych kryteriów i chociaż 
w słownikach wiąże się ją zwykle z biegunem komizmu, to - jak wska
zują badacze - dzieje jednoaktówki są barwne, jej oddziaływanie wielo
kierunkowe, a funkcjonowanie różnorodne. To stanowi też trudność 
przy odtworzeniu dziejów krótkich dramatów, które żyły życiem wsob
nym, nie były przedmiotem szerszej refleksji teoretycznej, wymykały 
się jednoznacznym estetycznym podziałom i czerpały z różnych inspi
racji. Dlatego w bardzo pobieżnym przeglądzie historii tej formy jedy
nie punktowo zaznaczę niektóre zjawiska.

Pytanie o początek jednoaktówki prowadzi do siedemnasto
wiecznej Francji, związane jest z tamtejszym dramatem i teatrem oraz 
usankcjonowane nazwiskami Paula Scarrona oraz Moliera6. U pod
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staw „nowożytnego kształtu”7 dramatu w jednym akcie odnajdujemy 
Les Boutades du Capitain Matamore (1647) Scairona, Doktora zako
chanego (1658) lub Pocieszne wykwintnisie (1659) Moliera. Ten sie
demnastowieczny rodowód i ekspansja jednoaktówki w teatrze francu
skim w XVIII i XIX stuleciu, a także w innych krajach, gdzie jedno- 
aktowe sztuki o francuskiej proweniencji długo stanowiły dużą część 
repertuaru, nie mogą przesłonić faktu, że inkorporowały one tradycję 
farsy8 *, intermediów i interludiów, komicznych scen znanych widowi
skom wcześniejszych stuleci. Komiczny, ludyczny żywioł służył jako 
katalizator nastrojów. Żartobliwe, krótkie scenki wtrącane były w śro
dek misterium lub odgrywane bezpośrednio po nim. Intermedia i inter
ludia wnosiły do jednoaktówki tradycję teatru ludowego i widowisk 
dworskich’. Jednoaktówka żywiła się także tradycją divertissement 
czy gier salonowych10. Właśnie z improwizowanych w salonach Pary
ża w XVII wieku zagadek teatralnych, które zebrane towarzystwo 
opatrywało maksymą lub przysłowiem, zrodził się gatunek proverbe 

dek zakulisowy",[w] Dramat i teatr postanislawowski, red. D. Ratajczakowa, Wrocław 1992, 
s. 259-264; eadem. Świat Fredrowskich jednoaktówek, „Pamiętnik Literacki’’ 1993, z. l,s. 27-51; 
e a d e m, Szkoła jednoaktówki...
7 Określenie użyte przez D. Ratajczakowąw artykule o jednoaktowej twórczości Fredry, 
Świat Fredrowskich jednoaktówek..., s. 28.
" Zob. S. Łukasik, Farsa, hasło [w:] Materiały do „Słownika rodzajów literackich ", .Zagad
nienia Rodzajów Literackich” 1962, t. 5, z. 1(8), s. 164-167, s. 164; por. M. Głowiński et al., 
op. cit., s. 138, oraz P. Pavis, op. cit., s. 145-146.
’W. Ostrowski, Interludium, hasło [w:] Materiały do „Słownika rodzajów literackich"..., s. 167- 
-168. Dla uzupełnienia przytoczmy jeszcze fragment opisu: „Celem średniowiecznego interludium 
było, w przeciwieństwie do teatru religijnego, zabawianie raczej niż zbudowanie widza. Tego 
rodzaju interludia wystawiano we Francji, Hiszpanii, Włoszech między sztukami lub nawet ich 
częściami”. Za odległy pogłos tej tradycji możemy uznać antrakt, który pojawił się po drugim 
akcie w Skarbie L. Staffa. W didaskaliach czytamy: ,Zanim w akcie trzecim rozstrzygną się 
losy skarbu i jego obrońców, publiczność zgromadzona w teatrze ma przy widzenie. Znużo
nym jej oczom gra się ku rozrywce następujące, prawie zabawne intermezzo”. L. Staff, Skarb. 
Tragedia w trzech akiach, Lwów 1904, s. 113.
10 Warto dodać, że divertissement były widowiskami o charakterze okolicznościowym i składały 
się z muzyki, tańca i słowa. Materiały do „Słownika rodzajów literackich "..., t. 5, z 1(8), s. 163. 
Do tradycji intermezza nawiązał Fredro w jednoaktówce Koncert z 1865 roku. Forma la stanowiła 
pretekst do wplatania znanych arii. W notce do tej komedii napisał: Jedną z najprzyjemniejszych 
zabaw jest bez wątpienia teatr salonowy (théâtre de société). Wykluczono z niej wszakże muzykę. 
Opery tam bowiem, równie jak koncerta, są prawie niemożliwe, ale można między nimi pośrednie 
zająć stanowisko. W tym celu napisałem fraszkę, jako wzór nowego rodzaju intermezzo, niby 
ramki scenicznej, w którą koncert ściśnięty mógłby znaleźć miejsce w teatrze salonowym”. 
A. Fredro, Komedie, red. S. Pigoń, seria II, t. 9, Warszawa 1957, s. 227.
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dramatique. Pierwsze przysłowie dramatyczne anonimowo opubliko
wano w 1633 roku, natomiast za twórców gatunku uważani są: Charles 
Collé, a nade wszystko Louis Carmontell - autor ponad dwustu przy
słów oraz ich genologicznego opisu11.

11 Por. J. P. de Beaumarchais, D. Couty, A. Rey, Dictionnaire des littératures de 
langue française, t. 3, Paris 1984, s. 1816 oraz L. Łopatyńska, Proverbe dramatique, hasło 
[w:] Materiały do „Słownika rodzajów literackich"..., „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 
1967, t. 10, z. 1(18), s. 165-166. Przysłowia Cannontelle'a, wł. Louisa Carrogisa, opublikowa
ne zostały w ośmiu tomach w latach 1768-1781.
12 Por. D. Ratajczakowa, Świat Fredrowskich..., s. 28.
’’Molier, Pocieszne wykwintnisie, przeł. T. Boy-Żeleński, Kraków 1926, s. 1.

Jednoaktówka w XVII wieku uformowała się jako wyraz anty- 
klasycznego sprzeciwu, w opozycji wobec norm dramaturgicznych12. 
Związana była z praktyką teatralną a nie materią literacką. Mały roz
miar, „mały temat”, krótki - bo jedynie sceniczny - byt, to wszystko czy
niło z jednoaktówki formę podrzędną. Obliczona na zaistnienie w te
atrze, nie przynależała do literackiego obiegu, swoje walory ujawniała 
jedynie w wykonawczym „tu i teraz”, ponieważ - jak napisał Molier 
w przedmowie do Pociesznych wykwintniś - większość powabów tej 
sztuki „polega na grze i na wypowiedzeniu”13. Tym uwodziła pu
bliczność.

Na podrzędność jednoaktówki wskazywały nazwy: lever de ri
deau, curtain raiser, after-piece, Nachspiel, komedia dla dojazdu, 
komedia dla odjazdu (Rosja). Była ona tylko uzupełnieniem teatralne
go wieczoru umieszczanym na początku lub na końcu przedstawienia. 
Praktykę teatralną stanowiły też quodlihety, które tworzyły przedsta
wienie na zasadzie składanki z małych form. Nazwa (łac. „co się po
doba”) określała funkcję i użytkowy charakter sztuk mających za za
danie rozbawić publiczność lub zmienić nastrój. Dlatego też często 
wnosiły one kontrastowe wartości estetyczne w stosunku do dramatu 
głównego. Jest jeszcze jeden aspekt teatralnego funkcjonowania jed
noaktówek - ich znaczenie społeczne. Były one magnesem przy
ciągającym do teatru publiczność mieszczańską i ukłonem w kierunku 
jej zainteresowań. Przytoczmy fragment definicji after-piece\

Od 1660 do 1843 r. dwie kompanie teatralne miały monopol na przedstawienia w Lon
dynie. W owym okresie dawna publiczność teatralna składająca się przede wszystkim 
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z dworskich sfer wzrastała o coraz większą część mieszczaństwa. Przedstawienie tra
dycyjnie zaczynano o godzinie piątej lub szóstej tj. zanim przedstawiciele klasy śred
niej kończyli pracę. Mieszczańscy więc miłośnicy teatru z konieczności spóźniali się 
na połowę głównej pięcioaktowej sztuki, najczęściej tragedii. Od początku XV11I w. 
dla zachęcenia ich obniżono cenę wejścia po trzecim akcie i dodano na zakończenie 
zamiast krótkiego tańca ze śpiewem sztukę w jednym akcie, która była streszczeniem 
teatralnym pięcioaktowej komedii lub samodzielnym utworem farsowym14.

14 W. Ostrowski, Ajter-piece, hasło lw:J Materiały do „Słownika rodzajów literackich"..., 
„Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1978, t. 21, z. 2(41), s. 97-98, tu też hasło Curtain raiser 
tego samego autora. Z tej praktyki bierze początek model jednoaktówki, która jest zminiaturyzo
waną formą kilkuaktowego dramatu.
15 D. Ratajczakowa, Świat Fredrowskich..., s. 29.
16 Por. G. Neumann, op. cit., s. 102-103.

Paralelne procesy potwierdza historia dramatu i teatru we Fran
cji i w Niemczech. Dobrochna Ratajczakowa, pisząc o karierze jedno
aktówki w Polsce, wyznaczyła jej ważny okres na lata 1800-1831 i po
wiązała zainteresowanie małym dramatem z cechującym to stulecie 
procesem demokratyzacji i rewaloryzacji sztuki plebejskiej, ludowej, 
prymitywnej15. Co znaczące, w XVIII wieku, w którym nastąpił roz
wój instytucji teatru, jednoaktówka awansowała do roli „chleba po
wszedniego” teatru, bo to właśnie sceniczne zapotrzebowanie zwięk
szyło produkcję małych sztuk16.

Francuskie wzory przysłaniały inną tradycję teatralną a miano
wicie teatr hiszpański, a w nim - wśród różnych krótkich form - ory
ginalną formułę jednoaktowego dramatu, czyli autos sacramentales. 
Swój najwspanialszy okres przeżywał ten gatunek w twórczości dra- 
matopisarzy XVII stulecia, zwłaszcza Calderona. Pisane specjalnie na 
uroczyste obchody święta Bożego Ciała, odwołujące się do alegorii 
i alegorycznego stylu odbioru, nawiązywały zawsze do tajemnicy Eu
charystii. Były jednocześnie widowiskiem religijnym i artystycznym. 
Ponieważ miały charakter użytkowy, wystawiano je podczas wielkiej 
barokowej fiesty. Przeznaczone dla szerokiej publiczności przedstawie
nia odbywały się w otwartej przestrzeni, na specjalnie przygotowanych 
wozach, tworzących scenę i wypełnionych często skomplikowaną ma
szynerią. I - co istotne z punktu widzenia tematyki i teatralnych roz
wiązań - łączyły one tematy religijne, sakralne z elementami symbo
licznymi i rozrywkowymi, refleksję teologiczną z formą popularnego 
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widowiska. W autos sacramentales było miejsce zarówno na śmiech, 
jak i na dydaktyzm, na groteskę i na patos. Wydany w 1765 roku de
kret zabronił wystawiania autos, co spowodowało, że popadły one ra
czej w zapomnienie i nie stanowiły - może poza gruntem niemieckim 
w XIX wieku - ważnej inspiracji dla małych sztuk17. Zatem z tą trady
cją stało się inaczej niż ze wzorami włoskiej komedii deWarte, która 
miała szersze pole oddziaływania.

17 Calderon w swoim dorobku miał ich bardzo wiele, do dziś zachowały się 73 sztuki, między inny
mi: Wielki Teatr Świata, Magia Grzechu, Życie jest snem; Por. P. Calderon de la Barca, 
Autos sacramentales, wybór, przekl. i oprać. L. Biały, Wrocław 1997; tutaj Wstęp, s. XXV- 
-LXXXV, o recepcji w Niemczech s. LXXXIV. Por. też. 1. Arellano, Przestrzeń dramatyczna 
w ..autos sacramentales" Calderona. Dramaturgia na wolności, [w:J Teatr Calderona: tradycja 
i współczesność, red. U. Aszyk, Katowice 2002, s. 11-24.

D. Ratajczakowa, Szkoła jednoaktówki..., s. 32.

W dziejach jednoaktówki można wydzielić pewne etapy. Do
brochna Ratajczakowa wskazała, że po okresie początkowym - które
go koniec wyznaczają comedie melée d’ariettes Louisa Fuzeliera (1710- 
-1711) i nowa, związana z muzyką, odmiana formy - wiek XVIII to 
okres triumfu małych sztuk, ukazujący zarazem całe bogactwo ich róż
norodności. Ową różnorodność powodowały z jednej strony związki 
z innymi dziedzinami: muzyką i baletem, z drugiej opozycje estetycz
ne wewnątrz samej sztuki. Połowa XIX wieku stanowiła koniec na
stępnego etapu, zaistniały wówczas wszystkie gatunki dramatyczne 
i dramatyczno-muzyczne. W drugiej połowie tego stulecia mała sztuka 
charakteryzowała się dążeniem do usamodzielnienia typowego dla niej 
rozmiaru. Zarysowała się wówczas opozycja między tekstami usługo
wymi, tj. powstałymi dla teatru, i artystycznymi, związanymi z litera
turą. Ostatni okres przypada na czas, kiedy jednoaktówką zaintereso
wali się przedstawiciele awangard18.

Zbliżenie do bieguna sceny powodowało, że jednoaktówka przy
bierała formę widowiska tworzonego naprędce, będącego składanką 
numerów, wykorzystywała wiele tworzyw, balet, pantomimę etc. Oscy
lacja w kierunku bieguna literatury nierzadko sprawiała, że małe sztuki 
przejmowały reguły budowy pięcioaktowych utworów, stając się zmi
niaturyzowaną postacią dramatów wieloczęściowych. Zgodnie z tym 
założeniem pierwsza scena jednoaktowej sztuki odpowiadała pierw
szemu aktowi dłuższego dramatu, a zawirowania intrygi ulegały skon
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densowaniu, tworząc „dobrze skrojoną” bluetkę. Eugène Scribe, mistrz 
„sztuk dobrze skrojonych”, napisał - zwłaszcza w początkach kariery - 
wiele sztuk w jednym akcie, pomogły mu one kształcić się w rzemio
śle. Jak wiadomo, naczelną troską autorów pièce bien faite stało się 
wydobycie efektu teatralnego, a miarą sukcesu rozbawienie widowni. 
Według Francisque’a Sarceya sceniczny walor zyskiwało wszystko, co 
podobało się przeciętnej publiczności, bawiło ją i zachwycało19. Na 
kształt małych dramatów miało więc wpływ respektowanie prymatu 
scenicznego istnienia jednoaktówki, w tym dążenie do improwizacji, 
ale też tendencja do poddawania małej sztuki dramaturgicznym regu
łom. W obu wypadkach probierzem było teatralne powodzenie. Małe 
sztuki powstawały w oparciu o konwencje sceniczne i dramaturgiczne 
oraz uwzględniały relacje między nimi a oczekiwaniami odbiorców. 
Jednoaktówka korzystała z chwytów farsowych, wykorzystywała sce
niczną i aktualną sytuację, aktywizując w ten sposób żywioł ludyczny. 
Nastawienie na spełnienie oczekiwań publiczności, czyli wyzwolenie 
„społecznego gestu śmiechu”20, determinowało jej kształt. Chociaż wśród 
małych sztuk dominowały te związane z komizmem i rozrywką (wśród 
nich także parodie i pastisze znanych dramatów), nie można pominąć 
tutaj i innych odmian jednoaktówki.

” O sztuce dobrze skrojonej i poglądach F. Sarceya piszę E. Udalska, „Piece bien jiiite", 
termin, formula, miejsce w poetykach XIX w., [w:] Dramat i teatr pozytywistyczny, red. D. Ra
taj czak, Wrocław 1992, s. 23-40.
20 „Prawdziwą komedią jest utwór, w którym publiczność bierze udział w przedstawieniu, w którym 
iluzja nigdy nie jest pełna, a publiczność nie zapomina, że bierze udział w grze". P. V o 11 z, [cyt. 
za:] M. Prussak, Komedia, hasło [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. ABrodzka, 
M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław 
1992, s. 463. O śmiechu jako geście społecznym z pozycji lilozolii życia pisał H. Bergson, przypo
rządkowując mu cel utylitarny - udoskonalenie ogółu.,.Komizm - nie istnieje wtedy gdy człowiek 
jest samotny, musi pozostawać w ścisłej łączności z rozumem innych ludzi”. (H. Bergson, 
Śmiech. Studium o komizmie, Lwów 1902, s. 16-17, cyt. s. 6).
21 Jednym z najbardziej znanych twórców przysłów dramatycznych - nie tylko jednoaktowych 
- był llieodore Leclerą (1777-1851).

Jednym z jej nurtów była usamodzielniająca się tradycja przy
słowia dramatycznego21, które w romantyzmie oscylowało w kierunku 
dramatu książkowego i korzystało nie tylko z jednoaktowej formy. 
Szczególnie ważny wydaje się krąg dramatów lirycznych - charakte
ryzujących się nastrojowym, poetyckim charakterem. Istotny był on 
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dla małych sztuk Alfreda de Musse ta22. Tłumacz, Tadeusz Boy-Żeleń
ski określał je jako utwory zawierające w sobie coś z komedii, ale nie 
przeznaczone na scenę, bo rozgrywające się .jakby w sferze kapryśne
go marzenia”. W tym też upatrywał ich atrakcyjności23. W tych utwo
rach - przypominających niekiedy salonową zabawę - najistotniejszy 
był dialog, w przestrzeni konwersacji rozgrywała się akcja i gra między
ludzka. Dzieła Musseta, stanowiące trwały składnik dramaturgicznego 
dziedzictwa, były punktem odniesienia dla Hugo von Hofmannsthala 
czy Augusta Strindberga, którzy w swych rozważaniach powoływali się 
na tradycję proverbe dramatique.

22 Przypomnieć tutaj należy, wygwizdaną po dwóch przedstawieniach, debiutancką Noc we
necką (1830) oraz takie sztuki, jak: Drzwi muszą być otwarte albo zamknięte bądź Kaprys, 
który nosi podtytuł Młody proboszcz miewa najlepsze kazania, a także Nie można przewidzieć 
wszystkiego, Bettina.
21 A. Musset, Komedie, przeł. T. Boy-Żeleński, t. 1, Warszawa 1920, s. VII.
24 Por. Z. Wołoszyńska, Scena liryczna, hasło [w:j Słownik literatury polskiego Oświece
nia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977, s. 653-660.
25 Ibidem, s. 265.

Początek nowemu gatunkowi związanemu z małymi sztukami 
dał wystawiony w 1770 roku Pigmalion Jeana Jacquesa Rousseau. 
Powstał on jako swoisty eksperyment sceniczny. Był nie tylko środ
kiem wprowadzania na scenę teorii antropologicznych i filozoficznych 
swego twórcy, lecz stał w opozycji do dramatu klasycznego. W scenie 
lirycznej nacisk padał na sytuację dramatyczną, a zredukowana akcja - 
skupiona w monologu pisanym prozą poetycką, który wprowadzał 
żywioł subiektywizmu - przekształciła się w akcję wewnętrzną. Jej 
celem było przedstawienie stanu duchowego bohatera24. Sprzyjał tym 
zadaniom rozmiar, a krótkość nie oznaczała tutaj jedynie zmniejszenia 
(w stosunku do pełnospektaklowej tragedii), lecz kondensację siły 
wyrazu. Komponent uczuciowy stawiano na pierwszym miejscu, sztu
ka miała wzbudzić u widzów współodczuwanie. Z drugiej strony - 
formułę sceny lirycznej określała wielotworzywowość, paralelizm 
warstwy słownej i muzycznej. Zgodnie z założeniami Rousseau po
sługiwanie się rozmaitymi tworzywami było uprawnione tylko wtedy, 
gdy prezentacji ulegały uczucia o największym ciężarze gatunkowym 
i emocjonalnym: miłość, rozpacz, a przeżycia bohatera miały znamio
na tragizmu25.
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Sukces sztuki Rousseau i Coigneta (autor muzyki) był spektaku
larny. Pigmalion bardzo szybko trafił na sceny francuskie i niemiec
kie, w Polsce wystawiony został już w 1777 roku, początkowo w wer
sji oryginalnej, a następnie po polsku26. Popularność ta doprowadziła do 
powstania - zwłaszcza w Niemczech - wielu scen lirycznych, bo sceną 
liryczną lub melodramą nazywano utwory wzorowane na jednoaktówce 
Rousseau. Najbardziej znane sąpierwsze realizacje tego gatunku: Ariad
ne auf Naxos J. Ch. Brandesa z muzyką G. A. Bendy i Medea i Jazon 
F. W. Gottera, także z muzyką Bendy27. Różnorodne terminy, jakie 
funkcjonowały dla określenia sceny lirycznej - Przypomnijmy, że rów
nolegle pojawiały się takie nazwy jak: monodrama, melodrama, duo
drama - odpowiadały pewnej nieostrej klasyfikacji utworów, które 
powstały pod wpływem inspiracji Rousseau28. Słowno-muzyczny cha
rakter sceny lirycznej stanowił jej siłę i wyznaczał oryginalność, ale 
przyczynił się także do zaniku gatunku. Benda - autor muzyki do Me- 
dei i Ariadny w Naxos - doprowadził do pewnych przesunięć w na
zewnictwie i strukturze sceny lirycznej.

:r' Tłumaczami utworu Rousseau byli J. Baudouin de Courtenay oraz K Węgierski. Wierszowana 
wersja Węgierskiego stała na wysokim poziomie artystycznym i to ona była podstawą polskich 
wystawień. O teatralnej recepcji Pigmaliona i o historii tego gatunku w Polsce por. J. Ciecho- 
wicz. Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce, Wrocław 1984, część: W kręgu sceny 
lirycznej.

Na gruncie niemieckim pojawiła się też szersza refleksja teoretyczna na temat sceny lirycznej. 
O powstaniu i historii sceny lirycznej, rozwoju tego gatunku w Niemczech por. W. Schimpf. 
Lyrisches Theater. Das Melodrama des 18. Jahrhundens, Góttingen 1988. Na marginesie wspo
mnę, że i Goethe był autorem scen lirycznych. W 1778 roku powstała Proserpina. a około 
1810 roku prawdopodobnie nigdy niewystawiony Nero. Był on także autorem jednoaktowych 
komedii: Die Mitschuldigen, Gótter, Helden und Wieland, Der Biirgergeneral, Die Wette.
2" Nazwa melodrama funkcjonuje w odniesieniu do sceny lirycznej zwłaszcza w tradycji niemieckiej. 
Jak zaznacza Schimpf, termin ten obejmuje utwory, w których doszło do połączenia słowa i muzyki 
i które są przeznaczone na scenę, por. W. Schimpf, op. cit., s. 11-16. Nazwa melodramat (użyta 
przez francuskiego tłumacza Ariadnę auj Naxos J. B. Dubois) o tyle spowodowała zamiesza
nie, że stosowana była już wcześniej w znaczeniu dramatu muzycznego. O terminologicznych 
perypetiach por. Z. Wołoszyńska, op. cit. Określaniu jako monodramatu monologów 
lirycznych w typie Pigmaliona z pozycji historyka literatury przeciwstawiał się B. Toma
szewski, por. Francuski melodramat początku XIX wieku. Z historii tragedii nieregularnej, 
przeł. E. Szrojl, „Dialog” 1967, nr 11, s. 109-124. Jeśli chodzi o nazwę monodram, to za 
Ciechowiczem można uznać, że Pigmalion „był inicjalną postacią gatunku”, gdy pod uwagę bierze 
się dokonania literackie, natomiast w perspektywie teatralnej skala zjawiska jest o wiele szersza; 
termin ten odnosi się przecież do wszystkich sztuk przeznaczonych do wykonywania przez jednego 
aktora. Por. J. Ci echo wic z. Monodram, hasło [w:J Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. 
J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1994, s. 571-574.
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U Rousseau partie słowne występowały na przemian z muzycz
nymi, u Bendy często deklamacje nakładały się na muzykę. W drama- 
turgiczno-teatralnej praktyce trudno było zapewnić równowagę obu 
warstw, toteż z biegiem czasu doszło do rozszczepienia słowno-mu
zycznego kształtu jednoaktówki. Na dodatek to, co wyróżniało scenę 
liryczną: zredukowanie akcji do sytuacji dramatycznej i monologowa 
forma wypowiedzi (automatycznie ograniczające liczbę postaci do 
jednej, sporadycznie dwóch) uruchomiło procesy likwidacyjne. Spo
wodowały one wtopienie sceny lirycznej w inne formy dramatyczno- 
teatralne. Przewaga warstwy muzycznej prowadziła do wchłonięcia jej 
przez operę, z kolei eliminacja muzyki wiodła ku formom literackim. 
Scena liryczna stała się częścią składową dramatów romantycznych, 
tworząc partie o największym napięciu emocjonalnym29.

Pisał o tym - między innymi - J. W. Gomulicki, O miniaturach dramatycznych Norwida, [w:]
C K. Norwid, Miniatury dramatyczne, oprać. J. W. Gomulicki, Warszawa 1968, s. 9-10. 

W. Schimpf, op. cit., s. 20 i nast.
!| Nota bene na język polski Samson przetłumaczony został w okresie Młodej Polski przez 
W. Bartkiewicza i pod tytułem Samson Mocarz wydrukowany w „Sfinksie” w 1908 roku.
52 J. Milton. Samson walczący, przeł. i wstęp M. Sprusiński, Warszawa 1977, s. 20.

Ze względu na rangę tematów i głębię uczucia dopatrywano się 
związków między sceną liryczną a tragedią i zauważano w niej próbę 
odnowienia tragedii greckiej30. Również Rousseau podkreślał, że zwią
zek między muzyką a słowem w tragedii greckiej był bardzo silny. Jego 
zdaniem tragedie Greków były zbliżone do oper.

Z innych powodów wcześniej, bo w XVII wieku, do tradycji 
tragedii antycznej odwoływał się John Milton. W tekście O rodzaju 
poematu dramatycznego zwanym tragedią, będącym przedmową do 
jednoaktowego dramatu Samson walczący (1671)31 apelował o obronę 
tragedii przed, jak to nazwał, „niedocenianiem, a nawet niesławą, na 
jaką obecnie jest narażona razem z pospolitymi interludiami”32. Do
magał się czystości gatunku, odżegnując się od źródeł, które konstytu
owały tradycję jednoaktówki. Jego tragedia czerpała z tradycji antycz
nej, na przykład przez wprowadzenie chóru, który komentuje i ocenia 
akcję. Co więcej, Milton swój utwór sytuował na biegunie literackości: 
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Nie dokonano podziału na Akty i Sceny, gdyż odnosi się on głównie do teatru (dla któ
rego dzieło to nigdy nie było przeznaczone). Wystarczy, jeśli się uzna, że cały dramat 
nie wykracza poza piąty Akt33.

” Ibidem, s. 20-21.
M Por. zwł. B. Schultze, Puśkins vier „Kleine Tragödien", [w:] Kurzformen des Dramas: 
gattungspoetische, epochenspezifische und funktionale Horizonte, hg. W. Herget, B. Schul- 
t z e, Tübingen-Basel 1996, s. 87-110. Male tragedie Puszkina to: Skqpy rycerz. Sceny z tragiko
medii Chenstone 'a „ The covetous knight", Mozart i Salieri, Gość kamienny, Uczta podczas dżumy. 
Z tragedii Wilsona „The city of the plague", [w:] A. Puszkin, Dramaty, przeł. S. Pollak, 
Warszawa 1950. Jak podaję nota bibliograficzna na język polski Skqpy rycerz oraz Mozart 
i Salieri zostały przetłumaczone już w XIX wieku.
35 Ten sam temat podejmuje dramat K. Irzykowskiego Zaraza w Bergamo. A Wiedemann po
daję, że do tekstu Puszkina powstały - w tym samym mniej więcej czasie co dramat Irzykowskie
go - dwie opery: w 1900 roku - Cezara Cui, a w 1903 - Sergiusza Prokofiewa. A. Wiede
mann, Konceptualizm literacki Karola Irzykowskiego. Dziennik, wiersze, dramaty, „Pamiętnik 
Literacki” 1995, z. 4, s. 24.

Samson Mocarz sygnalizuje zjawisko, o którym będę miała 
jeszcze okazję wspominać przy odwoływaniu się do dramatów Stani
sława Wyspiańskiego lub przy omawianiu jednoaktowej twórczości 
Maurycego Maeterlincka czy Williama Butlera Yeatsa, czyli tradycję 
greckiej tragedii.

Choć dla wielu tragedia w jednym akcie wydaje się contradictio 
in terminis to jednoaktowe tragedie - zdecydowanie mniej liczne - też 
się pojawiały, na przykład Philotas G. E. Lessinga (1759), Almansor 
(1821) czy William Ratcliff (1822) H. Heinego. Na tym tle ciekawym 
przykładem są cztery krótkie dramaty Puszkina, które powstały około 
1830 roku. Utwory te niełatwo zakwalifikować gatunkowo, toteż sytu
uje się je między melodramatem, dramatem lirycznym osiemnastego 
wieku a krótkimi formami dramatycznymi przełomu ostatniego stule
cia34. Wśród nich są trzy dramaty akcji {Skąpy rycerz, Mozart i Salieri, 
Gość kamienny) i jeden sytuacji {Uczta podczas dżumy). Wszystkie ewo- 
kują szeroki kontekst kulturowy i literacki. Eksponowana jest w nich 
problematyka winy, zostają postawione pytania, ale brak jest odpowie
dzi. Ostatni z wymienionych wyżej dramatów przedstawia zachowania 
ludzi w sytuacji ekstremalnej, w mieście dotkniętym dżumą35. Utwór 
ten można czytać jako uogólniającą metaforę losu ludzkiego - bycia/ 
życia wobec śmierci oraz postaw przyjmowanych w sytuacji granicz
nej: użycia i wyrzeczenia. To jeden z pierwszych jednoaktowych dra
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matów zbudowanych na zasadzie paraboli, zasadzie tak bliskiej dwu
dziestowiecznej jednoaktówce36.

J,,B. Schultze, Puśkins vier „Kleine..., s. 107.

Tradycja polska. Uwagi wstępne

Nawet krótka i w założeniach swych wyrywkowa opowieść o tradycji 
formy jednoaktowej w Polsce zadziwiać musi swoim zawikłaniem. 
Nie sposób bowiem - bez ryzyka uproszczeń czy niedopowiedzeń - 
mówić o tak nieuchwytnym i zarazem migotliwym zjawisku. Przyczyn 
tego faktu jest wiele. Pierwsza - najprostsza - kryje się w przynależno
ści formy do obiegu teatralnego, w ulotności i użytkowym charakterze 
jednoaktówek. Druga leży w różnorodności - często trudnej do objęcia 
- estetycznych inspiracji, a także w proteuszowej wręcz zdolności tej 
formy do przystosowywania się do scenicznych wymogów. Trzecia 
wreszcie wynika z tego, że krótkie dramaty to nie tylko małe sztuki, 
ale także miniatury dramatyczne, w których chwila staje się nową po
znawczą kategorią.

Teatralna formuła jednoaktówek wyjmuje je z literackiego obie
gu i każę zwrócić uwagę na ich dzieje sceniczne. W Polsce jednoak
tówka dziedziczy doświadczenia scen szkolnych, dworskich i ludo
wych, na których wystawiano między innymi intermedia. Te krótkie 
formy dramatyczne swój rozkwit przeżywały pod koniec XVI i na 
początku XVII wieku. Bawiły, parodiowały, ich cel bywał często saty
ryczny, niekiedy - zwłaszcza na scenach jezuickich - służyły dydakty
ce. Jeszcze w XVIII wieku, gdy formowała się oświeceniowa koncepcja 
dramatu szkolnego, były ważnym elementem szkolnych przedstawień, 
przybierały tam różny kształt: rodzajowych scenek dialogowych bądź 
wstawek baletowo-pantomimicznych czy barokowych emblematów. 
Sposób realizacji tematu, konwencje, jakie się w nich ukształtowały, 
były wypadkową dwóch czynników: zwięzłości i ludyczno-dydaktycz- 
nych funkcji gatunku. Dlatego też w intermediach możemy obserwować 
pewne cechy istotne także dla jednoaktowej komedii.
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Irena Kadulska podaję, że o specyfice tego gatunku decydował 
charakterystyczny układ zdarzeń, w którym motywacja opierała się na 
umowności, a luki w niej pozwalały osiągnąć efekt komiczny. Ze 
względu na dyrektywę krótkości postacie budowano na zasadzie łą
czenia tego, co typowe z tym, co zabawne37 *.

37 1. Kadulska, Formy intermediów sceny szkolnej połowy A'l'11 w., [w:] Miscellanea z doby 
Oświecenia, 6, red. Z. Goliński, Wrocław 1982, s. 5-18.

Zagadnienie scen dworskich i ich repertuaru omówione zostało w pracach: K. Wierzbicka-
-Michalska, Teatr w Polsce w XV111 wieku. Warszawa 1977, s. 43-51, 280-295; D. Rataj
czakowa, Komedia oświeconych 1752-1795, Warszawa 1993; znaleźć tam można cenne 
uwagi o teatrze w Puławach (s. 156-158) i o Paradach J. Potockiego (s. 176-178). Przywołane po
wyżej tytuły mają charakter tyleż reprezentatywny dla zjawiska, co przypadkowy 
” J. Potocki, Parady, przeł. J. Modrzejewski, oprać. L. Kukulski, Warszawa 1966. Por. 
też W kręgu oświeceniowej parodii, oprać, i wstęp J. Ryba, Katowice 2004, tutaj: S. F. de Gen
ii s, Przepierzenie. Komedia w jednym akcie oraz J. Potocki, Kalendarz mężów.

Ważnym obiegiem w XVIII wieku był też nurt teatru de société. 
Zespoły amatorskie w Nieświeżu, Sieniawie, Puławach czy Łańcucie 
wystawiały sentymentalne i rokokowe sztuki. Dość przypomnieć także 
jednoaktówki: Marii Czartoryskiej-Wirtemberskiej Ojciec dobry, która 
jest tłumaczeniem francuskiej idylli Clarisa de Floriana przeznaczonej 
dla paryskiego Théâtre Italien, łzawą sztukę Korale lub Koczyk poma
rańczowy Adama Czartoryskiego, obrazki-idylle w jednym akcie Fran
ciszka Kniaźnina Marynki, Zosiny™. Najbardziej dzisiaj znane Parady 
Jana Potockiego39 absolutyzowały teatralną zabawę, śmieszyły paro
diowaniem konkretnych utworów, postaw czy stylów artystycznych. 
Wygrywały dwuznaczne sytuacje, zrywały z tematami tabu, co powo
dowało, że sceniczne żarty niejako à rebours dotykały ważnych oby
czajowych, literackich i światopoglądowych tematów. Te rokokowe 
scenki napisane po francusku w 1792 roku dla amatorskiego teatru 
Izabeli Lubomirskiej łączyły pamięć o jarmarcznym teatrze, komedii 
dell’arte z doświadczeniami parad Beaumarchais’go.

W latach osiemdziesiątych XVIII stulecia jednoaktówka na stałe 
zagościła na scenie, współtworząc pejzaż teatralny epoki. Casus pierw
szej sztuki Wojciecha Bogusławskiego może rzucić światło na funkcjo
nowanie jednoaktowych drobiazgów w ramach teatralnego repertuaru. 
Amant, amor i sługa to komedia w jednym akcie, którą na użytek pol
skiej sceny Bogusławski przerobił z francuskiej sztuki Cérou w 1778 
roku. Komedia ta z dwóch powodów może służyć za przykład. Po 
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pierwsze - zgodnie z praktyką tamtych czasów - zaistniała w wyniku 
adaptacji, przystosowania z innych literatur metodą spolszczenia40. Po 
drugie, skupia w sobie to wszystko, co można określić mianem recepty 
na sceniczną atrakcyjność. Przebieranka, zamiana ról i wynikające z niej 
nieporozumienia, qui pro quo oraz intryga, która rozwija się na oczach 
widza, to przecież tak niecenione przez klasyków chwyty tworzące 
akcję i zapewniające teatralną rozrywkę. Widz wyposażony w większą 
wiedzę niż postacie komedii mógł się śmiać, widząc świat poddany 
żywiołowi panteatralnej reżyserii zdarzeń.

4,1 Por. Komedia obyczajowa warszawska, oprać, i wstęp Z. Wołoszyńska, t. 1, Warszawa 
1960. Na prawach przykładu przywołam tutaj drukowane w tym tomie komedie w jednym akcie: 
Powrót niespodziewany czy Kawa. Pierwsza z nich to adaptacja sztuki Jean-François Regnarda 
(Le Retour imprévu 1700), druga jednoaktówki Jean-Baptiste’a Rousseau (Le Café 1695). Ukaza
ły się one anonimowo, a badacze nie są zgodni w ustaleniu nazwisk ich tłumaczy czy adaptato
rów. O źródłach sztuk grywanych w teatrze polskim w XVI11 wieku, w tym sztuk jednoaktowych, 
por. L. Galie, Wojciech Bogusławski i repertuar teatru polskiego w pierwszym okresie jego dzia
łalności (do roku l794),Wais-za.wa 1925.
41 Pisze o tym D. Ratajczakowa w tekstach poświęconych jednoaktówce i komedii, por. 
Komediu oświeconych..., s. 236-238. Warto tu za badaczką przypomnieć pewne fakty: Komedia 
naprędce to tytuł jednoaktówki przerobionej z języka niemieckiego przez Michała Horodyskiego 
około 1800 roku. Dała ona początek serii sztuk w jednym akcie, osadzających stary chwyt teatru 
w teatrze, improwizowania-reżyserowania przebiegu zdarzeń w nowych kontekstach. Do tego 
typu sztuk należą między innymi: Ojciec naprędce, czyli Alojzy i jego kredytorowie Pękalskiego 
(1805), Matka naprędce nieznanego autora (1806), Opera naprędce, czyli aktorowie zmyśleni 
Kudlicza (1814), Intryga naprędce wydana anonimowo (1815), Kasztelanie naprędce Dmuszew- 
skiego (1816), Powrót z gór kaukaskich, czyli Mąż naprędce Damse’a (1819), wreszcie jednoak
tówka Fredry Intryga naprędce, czyli Nie ma złego bez dobrego zagrana w 1817 roku, czy też 
Starościanka Malwina, czyli Doświadczenie naprędce (1817) nieznanego autorstwa. Większość 
z tych sztuk powstała w wyniku adaptacji tekstu obcego dla potrzeb polskiej sceny.

Szybkość tworzenia małych sztuk sprawiła, że - jak stwierdza 
Dobrochna Ratajczakowa - wyrażenie „intryga wiązana naprędce” stało 
się także synonimem określającym sposób powstawania jednoaktowych 
komedii. Pisane w pośpiechu, adaptowane i przystosowane do lokal
nych warunków i obyczajów zapewniały maszynie teatru codzienną 
pożywkę41. Sceniczność sprzymierzona z żywiołem wykonawczym 
i tradycją dell 'arte faworyzowała aktora, tekst stanowił tylko partytu
rę, uaktualnianą przez kuplety i związane z daną sytuacją żarty. Tak 
jest na przykład w krotochwili zakulisowej w jednym akcie ze śpiew
kami Widowisko, któremu trudno dać nazwisko Alojzego Żółkowskie
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go42, która tworzona była w interakcji z widownią dzięki aktorskiej 
sztuce improwizacji. Do tej tradycji nawiązuje w Nocy listopadowej 
Stanisław Wyspiański, w scenie rozgrywającej się w Teatrze Rozma
itości. SztuKa-widowisko powstawała w geście porozumienia z wi
downią, tworzyły ją nie tylko bezpośrednie zwroty do widzów, ale 
przede wszystkim odwołania do pozateatralnych kontekstów, aktual
nych wydarzeń43.

42 Tekst sztuki A. Żółkowskiego został opublikowany w opracowaniu D. Ratajczak, [w:] 
Dramat i teatrpostanislawowski, Wrocław 1992, s. 243-257.
41 Przywołam tylko jeden przykład: Burmistrz oberżysta N. Braziera, J. T. Merlego, P. A. Carmou- 
che’a tłumaczony przez A. Żółkowskiego lub Bogusławskiego, wystawiony w Teatrze Narodo
wym w Warszawie w 1818 toku, byl zaktualizowany przez odniesienia do współczesnych mu 
wypadków. Por. E. Szwankowski, Repertuar teatrów warszawskich 1814-1831, Warszawa 
1973, s. 27.
44 Wykaz sporządzony na podstawie Repertuaru teatrów warszawskich...
45 Tworzył on najczęściej komedioopery lub krótkie komedie o obyczajowym wydźwięku, w któ
rych pokazywał plebs miejski lub drobnych urzędników. Przytoczmy kilka tytułów: Biuraliści. 
Krotochwila oryginalna, komedia w 1-ym akcie (1829); Co głowa to rozum, komedia w 1-ym 
akcie, oryginalna (1830), Popas. Komedia oryginalna w 1-ym akcie.
46 Na 82 utwory wspomniane w Bibliografii dramatu polskiego Simona 55 to sztuki jednoaktowe. 
Monografistę twórczości Dmuszewskiego, S. Durski, wspomina o ponad 140 sztukach, w tej liczbie 
mieści się 76 jednoaktówek. W wykazie utworów Dmuszewskiego ważne miejsce zajmują także 
dwuaktówki, które współtworzyły pejzaż małych sztuk. Por. S. Durski, Dramatopisarstwo 
L A. Dmuszewskiego, Teatr pobki w drodze od klasycyzmu do romantyzmu, Wrocław 1968. Jedno-

Chociaż krytyka tamtych czasów nie poświęcała małym sztu
kom wiele uwagi i traktowała je jako marginalia, należące do drugiego 
obiegu, sztuki minorum gentium, to jednak warto zauważyć ich domi
nację ilościową. Wśród dostawców repertuaru przeważali ludzie zwią
zani z teatrem. Lista nazwisk jest długa, wymieńmy parę najczęściej 
się powtarzających: Jakub Adamczewski, Ludwik Adam Dmuszewski, 
Alojzy Żółkowski, Szymon Niedzielski, Andrzej Słowaczyński, Ksa
wery Godebski, Jan Tomasz Jasiński, Józef Piotrowski, Wojciech Pę
kalski, Bonawentura Kudlicz. Przerabiali oni, tłumaczyli i dostosowy
wali do polskich warunków sztuki, między innymi A. Duvala, E. Scri- 
be’a, C. A. de BassaumpierTe’a (Serwina), M. A. Desaugiersa, wśród 
niemieckich autorów największą popularnością cieszyły się utwory 
Augusta Kotzebuego44. Na marginesie swojej działalności ekonomicz
nej i społecznej pisał jednoaktowe sztuki związany z Teatrem Rozma
itości Fryderyk Skarbek45, a najbardziej płodnym autorem okazał się 
Ludwik A. Dmuszewski, aktor i dyrektor teatru46. Jego twórczość
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uważa się za ogniwo pośrednie między komedią oświeceniową a ro
mantyczną, ogniwo niezwykle istotne dla przekształceń zachodzących 
w tym gatunku. To właśnie Dmuszewski wprowadził - dla sztuk bardzo 
popularnych na scenach polskich w tamtym okresie, będących swojskim 
odpowiednikiem wodewili - określenie komedioopera47. Był także auto
rem komedii transformistycznych, które cieszyły się dużym zaintereso
waniem publiczności, a zarazem stanowiły probierz sztuki aktorskiej; 
wymagały bowiem od aktora proteuszowych umiejętności wcielania 
się w różne postacie. Do najbardziej znanych należą: Dmuszewskiego 
komedioopera Siedem razy jedna (1804), Piąć sióstr a jedna (1820) 
czy Adamczewskiego Frozyna. Siedem razy jedna. Sztuki transformi- 
styczne współtworzyły całą grupę monodramów Aleksandra Ładnow- 
skiego48 i stanowiły ogromną ilość jednoaktowych sztuk zyskujących 
poklask wśród widzów. Monodram to kolejny wariant jednoaktówki 
ściśle związanej z teatralnym bytem, bo tylko na scenie w aktorskim 

aktówki Dmuszewskiego dobrze ilustrują tezę o gatunkowej różnorodności, wśród wymienio
nych przez Simona: 24 to komedioopery, 20 komedie, pozostałe to: opery, drama, scena li
ryczna, balet, intermezzo, widowisko sceniczne. Por. L. Simon, Bibliografia dramatu pol
skiego 1765-1939, oprać. E. Heise i T. Sivert, t. 1, Warszawa 1972, s. 165-174. Największą 
popularnością cieszyły się takie sztuki, jak: Szkoda wąsów, Siedem razy jedna. Stryjowie 
i stryjenki, Tadeusz Chwalibóg. O Dmuszewskim wspominał M. Szyjkowski w Dziejach 
komedii polskiej w zarysie, Kraków 1921, s. 35. Por. też. R. Doktór, Ludwik Adam Dmuszew
ski, [w:] Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 3, Warsza
wa 1996, s. 696-697. Tutaj też informacje o J. N. Kamińskim i A. F. Żółkowskim (w opracowaniu 
R. Doktora) i F. Skarbku (w opracowaniu K. Bartoszyńskiego).
47 „Komedioopera dwojga imion teatralna sztuka. Pierwszy J. Pan Dmuszewski połączył te dwa 
imiona, nie mogąc wyrobić nazwiska polskiego, które by tłumaczyło rodzaj sztuk francuskich zwa
nych vaudeville. [...] komedioopera jest to wiceopera, czyli komedia pieśniami przerywana” (Dyk- 
cjonarzyk teatralny z dodatkiem pieśni z najnowszych oper danych na teatrze Narodowym Warszaw
skim, Poznań 1808, s. 62); cyt. za: J. Ciechowicz, Sam na scenie..., s. 67. Por. też. S. Durski, 
op. cit., s. 42-51.
4* Aleksander Ładnowski święcił triumfy w monodramatach, np. w Berku zapieczętowanym. O mo- 
nodramatach i teatrze jednego aktora por. J. Ciechowicz, Myślenie teatrem, Gdańsk 2000, 
rozdz. O krakowskich samotnikach. W kontekście tak bogatej tradycji może dziwić notka, świad
cząca o zaniku tej formy, jaka pojawiła się w „Głosie Narodu” w 1901 roku. Anonsowano w niej 
występ Artura Zawadzkiego w Krakowie: „Pan Artur Zawadzki, który [...] ma zamiar zapoznać 
nas ze swoimi sztukami transformacyjnymi, jest pierwszym aktorem polskim, który ten rodzaj 
sztuki zapoczątkował". Sprawozdawca teatralny stwierdzi), że monodramaty pochodzą z Włoch 
i wymieniał nazwiska najbardziej znanych aktorów, wyjaśniając przy tym, na czym polega specy
fika komedii transformistycznych („Głos Narodu” 1901, nr 216, s. 5-6).
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wykonaniu mógł w pełni zaistnieć49. Sztuki Dmuszewskiego, Skarbka, 
Żółkowskiego związane były z teatralnym biegunem i inspirowane 
sceniczną praktyką, ona zapewniała im popularność, a „teatr wręcz był 
ich właściwym twórcą”50.

49 O monodramie współcześnie por. E. Wąchocka, Pograniczu monodramu, [w:] Od symbo
lizmu do post-teatru, Warszawa 1996, s. 180-189; J. Niesiobędzki, Małe formy i duże wąt
pliwości. „Współczesność” 1967, nr 24.

Określenie użyte przez S. Durskiego w odniesieniu do dramaturgii Dmuszewskiego, op. 
cit., s. 29.
51 Można też przypomnieć o prologach zgłaszanych na konkurs w związku z otwarciem Teatru 
Miejskiego w Krakowie.
5: K. Tatarkiewicz, Kilka słów w kwestii letnich teatrów ogródkowych, „Kłosy” 1871, nr 
315, cyt. za: J. Got, Dramat popularny, [w:] Literatura polska >v okresie realizmu i naturali
zmu, t. 3, Warszawa 1969, s. 318.

Jednoaktówka znalazła jeszcze kilka dodatkowych potwierdzeń 
swej roli. W teatrze gwiazdorskim wybierana na benefisy, stwarzała 
możliwość wydobycia ciekawej osobowości ze schematycznej postaci, 
stała się polem prezentacji aktorskiego kunsztu. To dzięki wybitnym 
aktorom, nawet błahe teksty wzbogacały się o tys subtelnej gry psy
chologicznej: wnikliwą analizę uczuć czy personalnych relacji. Cieka
wym zjawiskiem są także jednoaktówki okolicznościowo-użytkowe, 
na przykład prologi na otwarcie scen teatralnych, jak choćby Rozbit
kowie Kornela Ujejskiego, napisani z okazji otwarcia sceny polskiej 
we Lwowie (1857), czy Baśń nocy świętojańskiej Jana Kasprowicza, 
prolog wystawiony na inaugurację działalności Teatru Miejskiego we 
Lwowie w 1900 roku51. W utworach tych dochodziła do głosu metate- 
atralna refleksja.

Zapotrzebowanie na jednoaktowe sztuki w drugiej połowie 
XIX wieku było powiązane również z rozrastającym się nurtem drama
turgii popularnej. Krótkie formy dramatyczne stanowiły dużą część re
pertuaru teatrzyków ogródkowych (pierwszy z nich pojawił się w War
szawie w 1868 roku) oraz stały się ważnym składnikiem rodzącego się 
wówczas teatru ludowego. Sceniczna skuteczność małych komedii do
prowadziła do łączenia ich z programem pracy nad ludem i dla ludu:

[...] repertuar ich [teatrów ludowych] powinna tworzyć komedia, która by nie podsy
cała zgubnych namiętności, ale kształciła umysł, prostowała wyobrażenia. Taka kome
dia byłaby prawdziwie wzmacniająca i błogi wpływ swój wywrzeć by mogła52.
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Najbardziej spektakularnym przykładem są cieszące się dużą po
pularnością obrazki Władysława Ludwika Anczyca Chłopi arystokraci 
(1849), Łobzowianie (1854), Flisacy (1855), Błażek opętany (1856). Ich 
walory ujawniały się na scenie w momencie wykonania, śpiew i taniec 
dopełniały słowo, ukrywając nieco moralizatorską tezę i eksponując 
szczęśliwe rozstrzygnięcie53. Ze względu na prostotę środków i małą 
obsadę jednoaktówka stanowiła łatwy materiał do inscenizowania przez 
teatr amatorski, który w drugiej połowie XIX wieku rozprzestrzenił się 
także w salonach mieszczańskich54.

” O jednoaktówkach Anczyca pisała M. J. Olszewska, „Malowany chłop". Świat jed
noaktówek Władysława Ludwika Anczyca, [w:] Pozytywizm. Języki epoki, red. G. Borkowska, 
J. Maciejewski, Warszawa 2001, s. 312-325.
54 Por. M. Kowalska, Dramutyczne wybory gatunkowe teatrów amatorskich drugiej połowy 
XIX ir., [w:] Gatunki dramatyczne..., s. 23-29. Por. też wskazówki dla teatrów amatorskich: 
W. Rapacki, Przewodnik dla teatrów amatorskich. Warszawa 1890. S. Żeromski notuje 
w Dzienniku, że w grudniu 1888 roku brał udział w amatorskim przedstawieniu w Stopnicy, 
wystawiano wówczas trzy jednoaktówki: S. Dobrzańskiego Podejrzaną osobę i Złotego cielca 
oraz Stację pocztową w Hulczy J. Korzeniowskiego. Por. S. Żeromski, Dzienniki, t. 3, War
szawa 1956, s. 255.
” Zdobyli sobie oni popularność kilkuaktowymi farsami: Dobrzański Żołnierzem królowej 
Madagaskaru, a Przybylski Wickiem i Wackiem.

W drugiej połowie XIX wieku wśród autorów jednoaktowych 
drobiazgów najczęściej pojawiają się nazwiska: Jana Aleksandra Fre
dry, Zofii Mellerowej, Mariana Gawalewicza, twórcy bardzo wielu 
jednoaktowych komedii, fars i monologów, także Stanisława Dobrzań
skiego (autora między innymi takich popularnych małych sztuk jak: 
Złoty cielec, Wujaszek Alfonsa), a ponadto Zygmunta Przybylskiego55, 
Edwarda Lubowskiego, Władysława Koziebrodzkiego, Adolfa Abra
mowicza, Aurelego Urbańskiego, Adolfa Walewskiego i innych. Wie
le sztuk ich autorstwa zasilało repertuar teatrów popularnych i ogród
kowych jeszcze na początku XX wieku. Jednoaktówki te miały za 
zadanie dostarczać rozrywki, bawić, rzadziej pouczać przez przemy
canie dydaktycznej tendencji, jak to miało miejsce w przysłowiach 
dramatycznych na przykład Jana Aleksandra Fredry, Nauka nie idzie 
w las Wincentego Bobrowskiego, Ciekawość pierwszy stopień do 
piekła Jana Chęcińskiego czy W niełasce tego samego autora.

Rozmiar jednoaktówki, wymuszając pewne rozwiązania for
malne, które dotyczyły sposobu prowadzenia akcji, tworzenia postaci, 
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powodował - co podkreśla Dobrochna Ratajczakowa - zmiany w wie- 
loaktowej komedii:

[...] jednoaktówka doprowadzi do modyfikacji języka komedii i jej tworzydeł, prze
kształci schemat kompozycyjny, stanie się czynnikiem destrukcji uznanej postaci 
gatunku a zarazem inspiratorem nowych rozwiązań. Ona nauczy autorów lekkości, 
wręcz nieważkości pióra, Szybkiego tempa akcji nie zważającej zbytnio na wymogi 
prawdopodobieństwa, zabawy sceniczną grą w grze i spektaklem w spektaklu, monto
wanym (jak cała jednoaktówka) - naprędce. Ona też zmusi pisarzy do zastąpienia 
pojedynczych, mniej lub bardziej wypracowanych typów i charakterów, przez całą 
galenę ledwo naszkicowanych figur56.

56 D. Ratajczakowa, Komedia oświeconych..., s. 385-386.
57 J. Ziomek, Komizm - spójność teorii i teoria spójności, [w:] idem, Powinowactwa litera
tury, Warszawa 1980, s. 330.

Jednocześnie sztuka w jednym akcie oferowała teatrowi różno
rodność rozrywkowej i ludycznej propozycji, aktywizując komizm 
sytuacyjny, grając teatralnym tworzywem i teatralną metaforą, ujaw
niając zasadę variétés. Gdy małe sztuki ciążyły ku biegunowi teatru, 
wtedy nacisk kładziono przede wszystkim na wykonawczy aspekt i sce
niczne walory. Natomiast gdy zwracały się ku biegunowi praktyki lite
rackiej, wówczas wykorzystując ograniczenia swego rozmiaru, opero
wały szybką akcją, intrygą, skupione były na konwersacji. Ta dycho
tomia zaznaczała się w gatunkach tych bardziej widowiskowych, na 
przykład komediooperze, scenie lirycznej, melodramacie oraz tych 
bardziej literackich: komedii, tragedii.

W jednoaktowej twórczości dominowały komedie, krotochwile, 
żarty, czyniąc w kręgu małych sztuk najbardziej ekspansywnym nurt 
ludyczny. Wspólnota ludycznego nastawienia była bowiem niezbęd
nym warunkiem funkcjonowania krótkiej formy dramatycznej, poja
wiającej się w popularnej dramaturgii, nawet wówczas, gdy zbliżała 
się ona do realistycznego obrazka. Wprawdzie nie każda zabawa (gra, 
ludus) jest komiczna, lecz każdy utwór komiczny „funkcjonuje w gra
nicach wytyczonych przez ludyczną solidarność”57 * - pisał Jerzy Zio
mek, analizując zjawisko komizmu.

W drugiej połowie XIX wieku teatr - podporządkowany pra
wom komercyjnej instytucji - chętnie wystawiał bluetki i te spod zna
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ku biedermeieru, i te zmieniające się pod wpływem wzorów francu
skich58. Pozbawiona niejednokrotnie możliwości druku i dostosowana 
do scenicznej praktyki sztuka w jednym akcie długo operowała tymi 
samymi schematami fabularnymi i strukturalnymi „nastawiona bar
dziej na akt trwania niż innowacji”59, powielając wzory Aleksandra 
Fredry i Józefa Korzeniowskiego. Rozmaitość jednoaktowej propozy
cji wahała się od farsy, przez komedię w starym stylu z przebieranką 
i qui pro quo, po wzruszający, sentymentalny, niekiedy patriotyczny 
obrazek. W komedii pojawiła się też tendencja do upraszczania akcji, 
intrygi i ewolucja w kierunku obrazka. Znamiennym przykładem jest 
ostatnia jednoaktówka Aleksandra Fredry Teraz (1873). Nosi ona 
podtytuł: obrazek sceniczny, nie ma w niej pomysłowej akcji, nakrę
canej sprężyną intrygi, a statyka zastępuje działanie. W Zapiskach sta
rucha Fredro tak określa tę jednoaktówkę: „Teraz. Obrazek. - Mate
rializm, lekkomyślność, zawistna bezwzględna agitacja i lenistwo, 
chwiejna apatia - to trąd naszego społeczeństwa”60. Przy takiej diagno
zie trudno uruchamiać teatralną maszynerię chwytów i komicznych 
pomysłów, trudno o wesołość czy pobłażliwy uśmiech. Wprawdzie 
utwór, zgodnie z oczekiwaniami, kończy się zapowiedzią małżeństwa 
(aż trzech par), ale do takiego zakończenia prowadzi nie mechanizm 
akcji, lecz kalkulacja. Związek dwojga ludzi traktowany jest jako „ko
rzystny wspólny Geschäft”. Karykatura teatralnego finału61 świadczy 
o wymieraniu gatunku, co ważne, wymieraniu, dyktowanemu nie tyle 
przez prawa sceny, ile zmianę obyczajów na zewnątrz teatralnego 
świata62 *.

Por. D. Ratajczakowa, O pozytywnym stylu tzw. pozytywistycznej komedii, [w:] Po
zytywizm. Języki epoki..., s. 281-297. Tutaj o przekształceniach, wzorach, inspiracjach, kształ
cie komedii w 11 połowie XIX wieku. W omawianym studium znajdują się też cenne uwagi 
o jednoaktowej twórczości tamtego czasu i jej usytuowaniu w teatralnej i dramaturgicznej 
przestrzeni.
w D. Ratajczakowa, Świat Fredrowskich..., s. 33.
6,1 A. Fredro, Zapiski starucha, [w:] idem. Pisma zbiorowe, t. 13, Warszawa 1958. s. 372.
61 Por. D. Ratajczakowa, Świat Fredrowskich...
62 I. Chrzanowski zauważa, że jest to bodaj jedyny utwór Fredry, w którym zaznaczyła się
wyraźna satyryczna tendencja. Por. I. Chrzanowski, O komediach Aleksandra Fredry, 
Kraków 1917, s. 44.

W obrazkach naiwny realizm przykrojony do małego rozmiaru 
pozbawiał często jednoaktówkę atrakcyjności teatralnej zabawy i uro
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dy scenicznego absurdu, które śmieszyły widownię teatralną w latach 
dwudziestych i trzydziestych XIX stulecia. Prostota akcji cechuje ko
mediowe drobiazgi jednego z wyżej cenionych komediopisarzy pozy
tywizmu - Józefa Blizińskiego. Pisane z pasją humorysty i realisty 
utwory skupiały się - jak u Fredry - wokół tematyki ożenku, kłótni 
małżeńskich, spraw majątkowych czy deklasacji szlachty. Mała forma 
służyła autorowi niejednokrotnie jako zapis, szkic pomysłu drama
tycznego poddawanego potem obróbce i przekształcanego w kilkuak- 
towy utwór. Rozszerzając objętościowo dramat, Bliziński wzbogacał 
go o realia: uszczegóławiał sylwetki psychiczne bohaterów, kompli
kował intrygę, by uniknąć zarzutu - który najtrafniej ujmuje zjawiska 
zachodzące w jednoaktówce - że nie jest to komedia, ale obrazek dia
logowy, lepiej sprawdzający się w lekturze niż na scenie63. Taki proces 
przemian objął napisaną wierszem jednoaktówkę Starsza czy młodsza 
(1869), która w ostatecznej wersji stała się komedią w trzech aktach 
pisaną prozą. Zresztą przykładów owych przeróbek można podać jesz
cze kilka: jednoaktowy Ojczulek (1874) w drugiej redakcji ukazuje się 
jako Uczuciowi (trzy akty), a komedia Chleb bodzie przeistoczyła się 
w dramat Zięć od parady. Z szeregu jednoaktówek64 wyróżnia się kro- 
tochwila Marcowy kawaler. Również w niej - podobnie jak w wyżej 
przywołanych przykładach - przełamanie konwencji następuje w ko
mediowym finale, czyli poprzez zaręczyny. U Blizińskiego jednak prze
łamaniu ulegają nie sceniczne, lecz obyczajowe konwencje, bowiem 
szlachcic popełnia mezalians i żeni się z chłopką.

“ Powyższe uwagi znalazły się w liście Oskara Kolberga z 6 grudnia 1867 roku, por. J. Bli
ziński, Komedie, oprać. J. Garbaczowska, Kraków 1967, s. 1228.
M Wśród 17 utworów notowanych w Bibliografii dramatu polskiego... Simona: 10 to sztuki 
w jednym akcie: Imieniny, fraszka sceniczna. Panna z posagiem, komedia. Marcowy kawaler, 
krotochwila, Chleb bodzie, komedia, Ojczulek, komedia, Mąż od biedy, komedia. Zięć od pa
rady, Ciotka na wydaniu. Mą: w drodze. Dzika różyczku (t. 1, s. 64-68).
65 Antea, Na targu, Helwia, Poddanka, Błazen, Za maską.

Wspomniane wyżej zjawiska nie wyczerpują różnorodności 
jednoaktówki: przynależna widowisku i teatrowi zbliżała się także czę
sto, o czym już była mowa, do drugiego, literackiego bieguna (do tej 
grupy zaliczyć można dramaty w jednym akcie Świętochowskiego65), 
uczestniczyła w procesie „ciemnienia” komedii i wychodziła poza ko
mediowy nurt. W dodatku nie zawsze klasyfikacja gatunkowa autora 
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wskazywała na wagę podejmowanego w sztuce tematu - tak dzieje się 
choćby w przypadku Piątego aktu „Sceny za sceną” (1875) Karola 
Pieńkowskiego czy Beatus qui tenet albo Dla rodu (1897) Bogdana 
Ronikiera. Zbliżają się one do nurtu jednoaktowych dramatów, repre
zentowanych przez Piąty akt (1836) Józefa Korzeniowskiego czy Wi
ta Stwosza Wincentego Rapackiego. Trzeba zaznaczyć, że niektóre 
zupełnie nieoczekiwanie stały się jednoaktówkami. Zaplanowane jako 
dłuższe utwory pozostały w jednym akcie, ponieważ łamały przyzwy
czajenia odbiorcze, tak jak w przypadku Początku Samsona (1850) 
Kornela Ujejskiego. W wydaniu z 1852 roku znajduje się uwaga, że 
jest to pierwsza część niedokończonego dramatu, podobną informację 
Znajdziemy w uwagach Apolla Korzeniowskiego do Aktu pierwszego.

Obok wspomnianych zjawisk teatralno-dramatycznych sytuują 
się miniatury dramatyczne Cypriana Kamila Norwida, które nie przy
należą do „bieguna sceny”. To one oraz niewielkie sztuki Fredry sta
nowią trwały składnik teatralnego i dramaturgicznego dziedzictwa 
wśród małych form XIX wieku, dlatego warto jednoaktowej twórczości 
tych autorów poświęcić nieco uwagi.

Dramaty w jednym akcie Aleksandra Fredry cieszyły się popu
larnością przez cały XIX wiek, również w XX stuleciu pojawiały się 
w repertuarze teatrów. Znane i wystawiane wyznaczały w potocznej 
świadomości model małych sztuk, dlatego stanowią istotny punkt odnie
sienia w historii polskiej jednoaktówki. Nastawione na realizację sce
niczną przynależą do teatralnego porządku, ale ich kształt określa także 
odniesienie do dramatotwórczych reguł i dbałość o literacki kształt, 
świadczą o tym, na przykład dwie wersje - wierszowana i prozatorska - 
sztuki Jestem zbójcą. Trzeba też zaznaczyć, że sztuki Fredry inkorporo- 
wały, przetworzyły i przechowały tradycję małych sztuk przełomu 
końca XVIII wieku i początku XIX stulecia66. Jednoaktówki nie były 
dla Fredry jedynie szkołą komediowego mistrzostwa (do 1830 roku 
napisał osiem małych sztuk), powrócił do nich w drugim okresie swej 
twórczości, w latach pięćdziesiątych67. Cyprian Kamil Norwid nazwał 

66 Podkreśla ten kontekst D. Ratajczakowa, Świat Fredrowskich..., s. 32.
67 Warto nadmienić, że spośród 39 komedii napisanych przez hrabiego z Galicji aż 16 to sztuki 
w jednym akcie. Lista jednoaktówek Fredry obejmuje: Intrygę naprędce (1815), Zrzędność i prze
korę (ok. 1821), Pierwszą lepszą, czyli naukę zbawienną (1823), Odludków i poetę (1825), List
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Fredrę „najskończenniejszym poetą polskim”68, czyli takim, który nie 
pozostawia w dziele miejsc pustych, niedomówień, dopowiada i roz
wiązuje sytuacje, z kolei Kazimierz Wyka zauważył, że „Fredro myśli 
intrygą”69. Te dwie cechy są szczególnie istotne przy tworzeniu jedno
aktówek. Oglądane w całości jednoaktowe dziedzictwo Fredry zadzi
wia różnorodnością rozwiązań, ale uderza przywiązaniem do tematu 
małżeństwa - poza obrazkiem historyczno-okolicznościowym Obrona 
Olsztyna we wszystkich sztukach Fredry niepodzielnie panuje ma
riaż70. Wydaje się, że eksploracja tego wątku wynikała z kilku przy
czyn, wśród których niebagatelną rolę odgrywa nastawienie na happy 
end Wszak doprowadzenie do małżeńskiej zgody lub zapowiedź ślu
bu to z pewnością najbardziej wyraziste i „najskończeńsze” szczęśliwe 
rozwiązanie, wyraźny finał wieńczący całość powikłanej intrygi. Kieru
nek rozwoju akcji, przebiegający od problematycznej sytuacji wyjścio
wej do małżeńskiego szczęścia, oswojony był przecież przez widza, a fi
nał od początku pewny i oczekiwany, jedyną zagadkę stanowiło pytanie, 
jak do niego dojdzie? Fredro proponował rozmaite rozwiązania, ale 
w większości jego sztuk akcję generował przypadek i naprędce wiązana 
intryga, które stały się warunkiem sine qua non realizowania komedio
wego schematu (tak jest w Jestem zabójcą, Z jakim się wdajesz, Panu 
Benecie itp.). Do takiego traktowania przypadku przyczyniał się już sam 
rozmiar jednoaktówek, który nie pozwalał na przedstawienie szeregu 
motywacji i uwiarygodnienie wydarzeń poprzez mnożenie dodatko
wych uzasadnień. Traf bywał zatem źródłem komicznych nieporozu
mień, współtwórcą qui pro quo, bohaterem akcji. Stanowił konwen

(1825), Nocleg w Apeninach, operetkę w jednym akcie ( 1825), Nikł mnie nie zna ( 1825) Obronę 
Olsztyna, obrazek dramatyczny (1830), Dwie blizny (prawdopodobnie 1857), Pana Beneta (ok. 
1859), Koncert. Intermezzo w / scenie (1865), Lita et compagnie (1861), Z jakim się wdajesz 
takim się stajesz, przysłowie dramatyczne (1865), Świeczka zgasła ( 1865), Jestem zabójcą (1865), 
Teraz, obrazek w jednym akcie (1873) oprócz tego zaginioną komedię Kwita (1815) i wodewil 
Teatr w teatrze. Por. też: I Jokiel, Pasja i milczenie. O życiu i twórczości Aleksandra Fredry 
w latach 1839-1876, Częstochowa 1993, rozdz.: W stronę jednoaktówek. Kunszt kompozycyjny 
ijunkcje zabawowe.
“ Określenie cytuję za J. W. Gomulickim, op. cit., s. 5.
w K. Wyka, Wstęp, [w:] A. Fredro, Pisma wszystkie, oprać. S. Pigoń, t. 1, Warszawa 1955, 
s. 84.
™ Pisała o tym D. Ratajczakowa, Świat Fredrowskich..., szeregując małe szuki Fredry w trzy 
kategorie: „igraszki trafu i małżeństwa", „igraszki z trafem i małżeństwem” oraz „igraszki trafem 
i małżeństwem”.
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cjonalne rozpoczęcie sztuki, pomagał w rozwinięciu intrygi, bądź wy
stępował w roli deus ex machina, przywodząc komedię ku wpisane 
w jej naturę szczęśliwe zakończenie. Zaznajomiony z komediową 
techniką Fredro doskonale zużytkowywał znane schematy sytuacyjne 
i „klasyczne” typy bohaterów, powołując do istnienia świat szlachet- 
czyzny, zabiegów małżeńskich i majątkowych, problemów i kłopotów 
małych ludzi, których zaskakuje przypadek, bądź którzy snują „intrygi 
naprędce”71. W ocenie postaci często umiał uniknąć jednoznaczności, 
nawet ośmieszonym bohaterom przyznawał jakieś racje cząstkowe czy 
motywacje psychologiczne. W dodatku mieszał różne komponenty, 
z działaniem przypadku łączył komedię charakterów (Zrzędność i prze
kora), na farsowe i groteskowe sytuacje {Jestem zabójcą Nikt mnie nie 
zna) nakładał motywacje psychologiczne. To decydowało o uniwersal
ności jego tekstów i stwarzało pole dla aktorskich interpretacji.

71 „Świat komedii - zwłaszcza komedii 1-aktowej - określa przede wszystkim istnienie przypadku”. 
„W tym świecie przypadek kreuje okoliczności wydarzenia - także te najbardziej niewiarygodne, 
dziwaczne, fantastyczne. 1 on właśnie stanowi fundament, na którym opiera się porządek teatru”. 
..Rzec można, że komedyjki postanislawowskie (a razem z nimi jednoaktówki Fredry) pozostają 
uwięzione w kręgu działania przypadku”. D. Ratajczakowa, Świat Fredrowskich..., s. 33-34.

Forma jednoaktowej sztuki oferowała Fredrze wiele możliwo
ści. Krótka, syntetyczna, obliczona na efekt całościowego odbioru 
jednoaktówka akcji, bo takie przeważnie pisywał Fredro, zaskakując 
niespodziankami i nieoczekiwanymi zwrotami, nieprawdopodobnymi 
sytuacjami, wykorzystywała skrót obyczajowy, aluzje. Chociaż Norwid 
miał rację pisząc, że Fredro jest mistrzem formy domkniętej, to przecież 
dzięki skrótom i stereotypom, aluzjom do teatralnych i scenicznych 
kodów oraz obyczajowych sytuacji sztuki autora Pana Beneta wymyka
ły się dopowiedzeniom i otwierały pole dla współpracy odbiorcy. Wpi
sane w nie było wiele gatunkowych i obyczajowych znaków, które nie 
znajdując w jednoaktówce pełnego rozwinięcia, zmuszały widza do 
uruchomienia własnej wiedzy i doświadczeń. Ponadto niektóre utwory 
można określić mianem dramaturgicznych paradoksów, w których autor 
Zapisków starucha znajdował upodobanie, bo zapadały w pamięć i mo
gły wprawiać w zdumienie. Jednoaktówki służyły realizacji jakże trud
nego wyzwania - rozbawienia widza. O złożoności tego zadania Fredro 
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wiedział dobrze, gdyż w Zapiskach starucha notował: „Łatwiej autoro
wi rozczulić niż rozśmieszyć ludzi dobrze wychowanych”72.

72 A. Fredro, Zapiski staruchu..., s. 139.
” J. Maciejewski, Dramat, hasło, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku..., s. 173.
74 Warto tu przypomnieć, że do kręgu bliskich znajomych poety należeli tacy drugorzędni dostarczy
ciele scenicznego repertuaru, jak: S. Boguslawski, K. Kucz, J. B. Wagner. Norwid znał i wspomina! 
aktorstwo Żółkowskiego. Na warszawskie doświadczenia Norwida nałożyły się później jego spotka
nia z dramatem i z teatrem europejskim.
75 C. K. Norwid, Noc tysiączna druga, [w:] Miniatury drumatyczne, oprać, i wstępem poprze
dził J. W. Goinulicki, Warszawa 1996. s. 75.
76 Roger, który liczył, iż tak jak w dobrej komedii za cudownym odnalezieniem listu idzie w parze 
nieoczekiwane spotkanie, zawiódł się. Podobnie nie powiodła się snuta przez niego intryga. Odbiorca

Na przeciwnym - literackim biegunie - należy postawić drama
tyczne, komediowe miniatury Cypriana Kamila Norwida. Aktywizują 
one inny nurt jednoaktowej propozycji. Noc tysiączna druga (1850) - 
jak zaznacza Maciejewski - bliska jest lirycznym jednoaktówkom, 
popularnym na scenach europejskich w połowie XIX wieku73, czerpie 
z Mussetowskiej inspiracji. Chociaż miniatury Norwida noszą ślad 
atmosfery i doświadczeń teatralnych74, wydaje się, że autor nie myślał 
o nich w kategoriach scenicznych. Nocy tysiącznej drugiej także nie 
przeznaczał do druku, tylko w jednym egzemplarzu przesłał Marii 
Trembeckiej. „Zamieńmy to w cichą, głęboką dramę lub dorywczą ko
medię”75 - te słowa bohatera przywołanego wyżej dramatu można od
czytywać jako metatekstowy komentarz. Norwid nadał swemu utwo
rowi formę komedii w jednym akcie, co zaznaczył w podtytule sztuki. 
Znał doskonale teatralne konwencje, toteż swobodnie żonglował tak 
często pojawiającymi się wątkami, jak: przesłanie listu, nieoczekiwane 
spotkanie, symetria zdarzeń, no i oczywiście snucie intrygi. Oswojony 
z konwencją odbiorca łatwo dostrzegał, jak komediowe sytuacje czy 
schematy osadzone w innym kontekście myślowym uległy reinterpre- 
tacji. Utwór aktywizuje nie tylko wzór jednoaktowej komedii, ale 
także przez wprowadzony do dramatu wiersz IT Weronie przywołuje 
pięcioaktową tragedię Szekspira i fatalizm rządzący losem jej bohate
rów. W tym kontekście znaczący wydaje się zabieg skondensowania 
wypadków w jednym akcie i obdarzenia historii - zgodnie z tradycją 
Baśni z 1001 nocy - szczęśliwym zakończeniem. O losie postaci nie 
decyduje szczęśliwy traf. Ten bohater krótkiej komedii został w Nocy 
tysiącznej drugiej wycofany z obiegu76. Według Norwida bowiem 
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światem nie kierują zbiegi okoliczności, lecz Ironia przypadku, orga
nizującego i determinującego życie ludzkie. W ten sposób to, co naj
mocniej wprowadzało w jednoaktówce ruch od nieszczęścia do szczę
ścia, od konfliktu do happy endu, utraciło walor komizmu i śmieszności. 
Ironia przypadku mogła tutaj służyć komediowemu, czyli szczęśliwemu 
zakończeniu, ponieważ bohaterów: Rogera i Damę - łączyła symetria 
postaw i doświadczeń życiowych77. Bohaterowie odnaleźli się w prze
strzeni słowa, połączyły ich podobne doświadczenia i milczenie, które 
rodzi się z porozumienia. Przypadek, jak pokazała w ciekawym studium 
o dramatach współczesnych Norwida Joanna Zach-Błońska, nabrał 
znaczeń metafizycznych78, stał się sygnałem liryzmu, prowadził do 
rozpoznania, tak ważnego dla jednoaktówek przełomu wieku. Rozpo
znania, które dotyczy przeznaczenia i losu. Noc tysiączna druga bliska 
jest jednoaktowym dramatom Młodej Polski79 w posługiwaniu się 
symbolem i odwołaniu do zasady sugestii, niedopowiedzenia. Kon
densacja zdarzeń, przypadków niecodziennych i teatralnych konwencji 
umożliwiała wyeksponowanie momentu porozumienia i spotkania 
bohaterów, którego znakiem stała się widziana za oknem tęcza.

jednak spodziewał się pomyślnego zakończenia od momentu, gdy wysłuchał dialogu Damy i Dok
tora i znalazł w nim nieomal lustrzane odbicie doświadczeń Rogera.
‘7 „Dwie są Ironie - pisał Norwid w 1852 roku w liście do Jana Koźmiana - jedna piekielna (to jest 
kiedy siebie za cel ma i raduje się ze zła swego), druga, która z czasu pochodzi jeno i z działania". 
Wstęp..., s. 16.

J. Zach-Błońska, Monolog różnoglosy. O dramatach współczesnych Cypriana Norwida, 
Kraków 1993. Tu zwłaszcza część Dwa listy i symetria przypadków (Noc tysiączna druga). Analiza 
lónn wypowiedzi doprowadziła autorkę do postawienia tezy o spotkaniu w przestrzeni słowa.
7,1 Sztuka Norwida po raz pierwszy była drukowana dopiero w „Krytyce” 1907, t. 2, z. 1X-X, s. 159- 
-172, 238-248, a jej prapremiera miała miejsce w 1909 roku. Noc tysiączna druga po raz pierwszy 
wystawiona została przez uczniów Szkoły Aplikacyjnej przy Warszawskich Teatrach Rządowych, 
potem grano ją w 1913 weLwowiei w 1916 w Warszawie.

Miniatury Norwida nie ułatwiają syntetyzujących wypowiedzi, 
odwołują się do różnych kontekstów, skłaniają się ku rozmaitym estety
kom. W Auto-da-fe (1858) Norwid mocno sprzymierza rozmiar z tytu
łem utworu. Odautorskie zakończenie głosi: „Koniec aktu pierwszego 
i sceny pierwszej i ostatniej”, naznaczając całość piętnem ostatecznych 
rozstrzygnięć. Z kolei umieszczenie na liście osób dramatu dwóch ko
minków, z których tylko jeden występuje na scenie, oraz czytelników 
i chórów pogrzebowych również nie pojawiających się bezpośrednio, 
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generuje groteskę. W tej miniaturze zbudowanej na charakterystycz
nym dla wielu jednoaktówek chwycie symetrii zaczynają współbrz
mieć wszystkie znaczenia tytułu Auto-da-fe: od publicznego - przed 
czytelnikami? - wyznania, po palenie ksiąg, wprawdzie nie heretyc
kich, lecz darowanych przez redaktora w prezencie. W szkicu Widowi
ska w ogóle uważane Norwid stwierdzał, że komedię - a takie okre
ślenie gatunkowe znajduje się w podtytule utworu - charakteryzuje za
interesowanie obyczajowością swego czasu80. Niszczenie w kominku 
książek odsłania zjawisko „panteizmu druku”, a nade wszystko braku 
odbiorcy. Sceniczny żart ogłasza śmierć czytelnika.

Z kolei w komedii utrzymanej w stylu Mussetowskich konwer
sacji81, czyli w Miłości czystej u kąpieli morskich (1880)82, którą Prze
smycki nazwał bluetką, finału nie buduje akcja czy zwroty intrygi. 
Całość „ulepiona” została z kilku rozmów i monologów, przypomina
jących salonowe potyczki. Co więcej, szczęśliwe zakończenie polega 
nie na ogłoszeniu zaręczyn Julii i Erazma, ale na ich zerwaniu oraz na 
nieoczekiwanym połączeniu się Feliksa (wcześniej zakochanego w Ju
lii) z Martą (uprzednio wzdychającą do Erazma). Odwrócenie schematu 
komediowego finału, niewykorzystanie rekwizytów - jak list czy wa
chlarz- pozwalają myśleć o tej sztuce jako o zminiaturyzowanej wersji 
norwidowskiej „komedii wysokiej”. Tu bowiem ważne staje się wyeks
ponowanie (także strukturalne) sceny psychologicznego przełomu - 
Sławińska nazywa ją chwilą przedślubnych objawień83 - która wiedzie 
ku zerwaniu zaręczyn. To okazuje się zakończeniem szczęśliwym nie 
ze względu na konwencję, ale w perspektywie indywidualnych losów 
postaci.

“C. K.Norwid, Widowisku w ogóle uważane, [w:] Pisma wszystkie. Proza, L 6, cl. 1,Warszawa 
1971, s. 388-394.
11 Por. też T. Sinko, Mus.setaw.skie komedie Norwida, „Przegląd Współczesny” 1934, t. 51, s. 139- 
-159. Sinko omawia tutaj Pierścień Wielkiej Damy i Miłość czystą u kipieli morskich. Tę 
ostatnią zestawia z jednoaktówką Musseta Bettina i przyrównuje Miłość czystą u kąpieli mor
skich do usamodzielnionego trzeciego aktu Pierścienia Wielkiej Damy.
1,2 Ta sztuka Norwida wraz z jednoaktówką Rittnera Odwiedziny o zmroku i Czechowicza Cza
su jutrzennego zostały wystawione na wieczorze jednoaktówek 4 lutego 1939 roku w Teatrze 
Nowym w Warszawie.

1. Sławińska, Kropla czasu w teatrze Norwidu, [w:] Odczytywanie dramatu. Warszawa 
1988, s. 254.
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Norwid eksponuje chwilę poznania, przełomu. Jednocześnie od
rywa jednoaktową komedię od teatralnego jedynie istnienia. Liczy się 
dla niego nie tyle sceniczny walor „dorywczej komedii”, ile waga po
etyckiego słowa.

Biegun tragedii w jednoaktówce polskiej XIX wieku jest stosun
kowo mało reprezentowany. Scena liryczna, którą Józef Jeżowski 
uznał za skondensowaną tragedię84, nie stworzyła alternatywnego do 
komediowego trendu w jednoaktowym dramacie. Nie tylko nie równo
ważyła komediowych preferencji, ale bardzo szybko zaczęły się poja
wiać kłopoty z czystością gatunku. Historia dramatu polskiego w XIX 
wieku notuje tylko kilka tekstów, które nazywano sceną liryczną, zde
cydowana większość z nich pochodzi z pierwszej połowy stulecia; 
w 1814 roku powstał Aleksander i Apelles Dmuszewskiego napisany na 
podstawie utworu Mirmonta de Laville’a, trzy lata później Pamiętniki 
Aleksandra Konstantego Majeranowskiego, i Pierwsza miłość Kościusz
ki tego samego autora, którą wystawiono w 1820 roku. Tę listę należy 
uzupełnić o Sen poety Franciszka Morawskiego (1818), Powstanie na
rodu Franciszka Salezego Dmochowskiego (1831) i o jedną z ostatnich 
realizacji tej formy dramatycznej - Symfonię życia Jadwigi Łuszczew
skiej (1870). Lecz dodajmy od razu, że sztukę Dmuszewskiego Alek
sander i Apelles, do której muzykę napisał Karol Kurpiński, określano 
jako operę. Natomiast nazwanie utworów Majeranowskiego lirycznymi 
scenami uznał Jan Ciechowicz za przejaw degeneracji gatunku, ponie
waż nie miały one charakteru monologicznego, ani nie pojawiał się 
w nich bohater wiodący85. Tym bardziej nie wspierały rozwoju gatun
ku także drobne utwory o patriotycznym bądź historycznym charakte
rze, jak Obrona Olsztyna Aleksandra Fredry lub Powstanie narodu, 
scena liryczna Dmochowskiego z muzyką Józefa Elsnera. Na uwagę 
zasługuje zainteresowanie, jakie scena liryczna wzbudziła wśród filo
matów. W 1819 roku Jan Sobolewski przełożył Alcyonę Amaulta, 
w tym samym czasie Jan Czeczot napisał Safo. Właśnie ta ostatnia 
pozycja dała Jeżowskiemu asumpt do cytowanego powyżej zestawie
nia sceny lirycznej z tragedią. Prawdopodobnie te konteksty przyczy-

M W scenie lirycznej „wszystkie właściwości tragedii w sposobie tylko zbitym i skupionym [...] 
mieścić się powinny”. (J. Jeżowski oSafo, cyt. za: J. Ciechowicz, Sani na scenie..., s. 44). 
K3 Ibidem, s. 40-41. 
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niły się do przeniknięcia do IV części Dziadów struł.tur monodramatu, 
w ten sposób - co niezmiernie istotne - scena liryczna zaważyła na 
kształcie dramatu romantycznego86.

O wpływie sceny lirycznej na ksztah Dziadów, zwłaszcza IV części, por. ibidem, s. 44-52. 
Tam też znajduje się obszerniejsza bibliografia prac, podejmujących zagadnienie monodrama- 
tyczności utworu Mickiewicza.
"7 Ojej wystawieniach por. ibidem.
"" O fragmencie romantycznym pisała A. Kurska, Fragment romantyczny, Wrocław 1989.

J. F. Królikowski, Rys poetyki wedle przepisów teorii w szczegółach z najznakomitszych 
autorów czerpanej, Poznań 1823, s. 98.

Refleksy monodramatycznej techniki - efekt obcowania z drama
tem Mickiewicza - odnajdujemy także w miniaturze Norwida Chwila 
myśli. Nie wiemy, czy chodzi w tym przypadku o fragment większej 
całości, czy może samodzielny utwór, niemniej jednak fantazja ta - bo 
taki podtytuł nadał jej autor - funkcjonuje jako autonomiczna całość. 
Pogłosy monodramatu pojawiają się w didaskaliach, stanowiących te
atralną partyturę, która wskazuje, jak aktorsko wyrazić ekspresję we
wnętrznych przeżyć postaci, natłoku myśli, sugerowanych tytułem.

Utwory Mickiewicza z jeszcze innej strony każą nam spojrzeć 
na zagadnienie formy dramatycznej w romantyzmie. Przecież IV część 
Dziadów, ze względu na pokrewieństwo ze sceną liryczną, można 
odbierać jako dramat w jednym akcie87. Takie myślenie wspiera także 
jedność miejsca i czasu akcji. Autonomiczną strukturę ma również II 
część dramatu przedstawiająca obrzęd dziadów. Części Dziadów funk
cjonują zatem podwójnie: jako autonomiczna całość i fragmenty więk
szej całości88.

W Rysie poetyki z 1823 roku Królikowski zauważa, że wśród 
tragedii nie ma na ogół jednoaktowych sztuk89. Rzeczywiście, gdy na
wet pojawiała się tragedia w jednym akcie, to i tak nosiła ona piętno 
drugorzędności, właściwe całemu legionowi małych dramatów. Pra
wie przez cały XIX wiek panowało przekonanie, że krótkość nie przy
stoi gatunkowi tragedii. Jeden akt wydawał się wręcz negatywnym 
znakiem, który ujemnie określał utwór mający artystyczne i literackie 
aspiracje. Toteż nie Znajdziemy wielu przypadków przekraczania tej 
praktyki. Jedynymi są właściwie Słodycz Norwida (ok. 1855-1856) 
i Althea Felicjana Faleńskiego z 1875 roku, stylizowana na starożytną 
tragedię.
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Tragedię Norwida można nazwać prowokacją sceniczną i lite
racką. W notce do czytelnika (!) autor stwierdził:

Po niedługim zastanowieniu czytelnik łaskawy przekona się, iż paru tym kartom dlate
go nazwiska tragedii by odmówił, że tylko parę kart! Powodu tej natury nie usłuchał 
autor .

Skierowanie słów bezpośrednio do czytelnika, a nie do widza, 
sugeruje inne niż teatralne przeznaczenie. Ten gest Norwida - spowo
dowany znajomością realiów teatru (czas trwania spektaklu), a przede 
wszystkim gatunkowej konwencji - podkreśla krótkość utworu, który 
zawiera się w jednej, niezwykle skondensowanej scenie. Nie ma w niej 
żadnego zbędnego słowa, gestu, nie pojawia się też bezpośrednio po
stać, która jest bohaterem antagonistą. Mimo to tragedia zyskuje uzna
nie także jako partytura teatralna, dzięki sposobowi opracowania ru
chu, gestu postaci i scenicznej kompozycji9.

90 C. K. Norwid, Słodycz, [w:] Pismu wszystkie. Dramaty, t. 4, Warszawa 1971, s. 271.
11 Zwróciła na ten aspekt uwagę I. Sławińska, „Słodycz" - miniatura tragiczna, [w:] Pięć 
studiów o Norwidzie, red. K Górski, T. Makowiecki, 1. Sławińska, Toruń 1949, s. 95-109.

Tytuł Słodycz w zestawieniu z genologicznym określeniem brzmi 
jak oksymoron. Szczątkowa akcja zewnętrzna uruchamia akcję wewnę
trzną, ich ośrodkiem jest chwila półsennego monologu, a zarazem wizji:

ŚWIĘTY PAWEŁ
w widzeniu V e l e t r i u s a

...To z-anielenie, które nic przesilą
Katownie, dać ci mogę i będziesz nim leczył - 
lecz na cóż chcesz tej łaski?...

KAJLIS VELETRIUS
rychło i nieprzytomnie

...Żebymją... zniweczył!... (s. 277-278)

Jak w soczewce skupiają się tu wszystkie wątki dramatu, widze
nie okazuje się aktem poznania, samoświadomości, zapowiada też zmia
ny na płaszczyźnie fabularnej. * 11
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Omawiając zagadnienie tragizmu, Irena Sławińska przypomnia
ła o Norwidowskiej ironii tragicznej, czyli - w tym wypadku - o para
doksie słabości i mocy, wynikającym ze struktury świata, „w którym 
współ-żyją, współ-walczą dwie różne siły”92. Problem tragizmu należy 
także rozpatrywać w kontekście wypowiedzi Norwida, zamieszczonej 
w przedmowie do Krakusa, gdzie pisał on: „tragedia jest to uwido- 
mienie fatalności historycznej albo socjalnej narodowi albo wiekowi 
jakowemu wyłącznie właściwej”93. Arcykapłan Jowisza i rzymski se
nator nie mógł dostąpić łaski wiary i poznania, bo zanurzony był w in
nym porządku światopoglądowym94 95. Murcja - tak jak Antygona - mu
siała zginąć, by jej prawda mogła zatriumfować. Wydaje się wręcz pa
radoksem, że tak bogaty myślowo dramat to kilkustronicowa tragedia. 
Kondensacja czasowa polegająca na nałożeniu na siebie rozwiązania 
akcji zarówno na płaszczyźnie psychologicznej (wizja), jak i na płasz
czyźnie wypadków (śmierć Murcji) pozwoliła na niemalże fizyczne - 
bo uzyskane także przez wymiar utworu - zaświadczenie o bliskiej 
Norwidowi koncepcji czasu, w którym ważna jest każda chwila, gdyż 
może ona nieść poznanie, wgląd w sens i tajemnicę istnienia, to mo
ment éternel.

92 Ibidem, s. 103.
” C. Norwid, Krakus. Do krytyków, [w:] Pisma wszystkie. Dramat)'..., t. 6, s. 161.
9J Akcja dzieje się za panowania Nerona. W tym kontekście ważne stają się rozważania o moty
wach czynów i postępowań chrześcijan, które dla rzymskiego senatora są zupełnie niezrozumiałe. 
Znaczącą wydaje się także wzmianka o nowym amfiteatrze Flawiusza, który był znany jako miej
sce męczeństwa pierwszych chrześcijan. Dla ścisłości należy dodać, że amfiteatr został otwarty 
w 80 roku n.e., a Neron popełnił samobójstwo w 68 r. n.e. Ta kontaminacja najbardziej znanych 
momentów prześladowań wydaje się symptomatyczna.
95 Problem ten podejmuje A. Ziołowicz, Pomiędzy tragedią a misterium. O „Krakusie" Cy
priana Norwida, [w:] „Misteria polskie ". Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym 
i młodopolskim, Kraków 1996, s. 59-60. Lecz przede wszystkim 1. Sławińska, Kropla czasu... 
Autorka studium o kategorii chwili u Norwida wyróżnia kilka jej aspektów: chwila przedślubnych 
objawień, chwila „naznaczona”, moment nagłej przemiany człowieka, przezwyciężenie nocy, 
narodzenie światła, i podkreślając ich poznawcze znaczenie - stwierdza, że w Słodyczy chwila sta
je się momentem nagłego poznania i odrzucenia możliwości nagłej przemiany (s. 261). Por. 
I. Sławińska, „Słodycz" - miniatura teatralna, [w:] eadem, Reżyserska ręka Norwida, Kra
ków 1971. Opublikowany w tym zbiorze studiów o Norwidzie artykuł jest zmienioną wersją 
wcześniej cytowanego studium opatrzonego tym samym tytułem.

W ten oto sposób za sprawą Norwida - ale podkreślmy to raz 
jeszcze, jest to wyjątek - miniatura dramatyczna stała się znakiem chwi
li poznania, a także - dzięki autorskiej prowokacji - formą, która może 
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wnosić ferment w ustalone hierarchie, może być terenem nie tylko for
malnego eksperymentu.

Mimo swego zróżnicowania jednoaktówka przez ponad dwa 
wieki teatralnego bytu funkcjonowała jako ikona scenicznej rozrywki, 
ekstrakt komicznych chwytów. Ujawniała rozmaitość teatralnego two
rzywa, będąc formą pospołu muzyczną, baletową, jak i dramatyczną. 
Wspomagała żywioł parodii, czerpała z tradycji komedii delUarte. 
Wpisana w jej strukturę tendencja do skrótu faworyzowała wyrazi
stość tematu, ostre, jaskrawe środki wyrazu. Jednoaktówka była formą 
użytkową i owa teatralna funkcjonalność przynosiła małym sztukom 
popularność, ale także przyczyniała się do ich zapomnienia.
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Przełom wieków
— cezura w rozwoju jednoaktówki

Przełom XIX i XX wieku bywa w wielu definicjach i opracowaniach 
jednoaktowego dramatu uznawany za swoistą cezurę1. To, co nowe, 
inne, pojawiło się w jednoaktówce zarówno w jej teatralnym, jak i dra
maturgicznym aspekcie w związku z poczuciem kryzysu, który do
tknął teatr i dramat pod koniec XIX stulecia, kryzysu rozumianego jako 
moment przesilenia, przemiany. Można nawet zaryzykować stwierdze
nie, że małe dramaty były jego wyrazem, efektem, jak i zapowiedzią 
odmiennych rozwiązań.

1 K.. Beckson.A. Ganz, A Reuder's Guide to Literary Terms. A Dictionary. London 1961, s. 150; 
Dictionary of World Literary Terms, ed. J. T. Shipley, London 1970, s. 225; J. A. Cuddon. 
A Dictionary of Literary Terms, London 1982, s. 464.

Krótkie sztuki nadal funkcjonowały w rozmaitych obiegach (po
pularnym, amatorskim), ale zmiana ich sytuacji w dużej mierze zwią
zana była z ruchem reformatorskim, gdyż trwała batalia, by uczynić 
z teatru samodzielną dziedzinę twórczości artystycznej. Jednoaktówka 
pojawiła się jako forma innowacyjna na scenach wielu eksperymental
nych i małych teatrów, jak na przykład Théâtre Libre (1887) w Paryżu, 
Freie Bühne (1889) w Berlinie, Independent Theatre (1891) w Londy
nie czy Théâtre de l’Oeuvre Lugné-Poe’go (1893) w Paryżu, by przy
wołać najważniejsze. Na jej kształt oddziaływały założenia naturali
zmu, impresjonizmu, symbolizmu, czy nieco później ekspresjonizmu, 
pokazują to choćby sztuki wystawiane w teatrze Die Tribüne (1919) 
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w Berlinie. Biegunowo odmienne punkty odniesienia wyznaczyła te
atralna praktyka sceny André Antoine’a z jednej strony i eksperymen
ty Yeatsa z drugiej. W ramach naturalistycznych tendencji jednoaktów
ka uczestniczyła w demitologizacji teatru, zaś w symbolicznym nurcie 
współtworzyła myślenie o scenie jako o miejscu rytuału i obrzędu.

Sceniczny eksperyment Antoine’a, rozciągający się od „natural
nego” sposobu gry aktorów przez zagadnienia rekwizytu i scenografii 
po kwestie oświetlenia, spowodował inne usytuowanie widza. Przed
stawienie nie było tworzone w geście porozumienia z widownią, ale 
toczyło się tak, jakby jej nie było* 1 2. Zmiany zasad inscenizacji sprzyja
ły zmianom sposobu odbioru. Widz znajdował się nie w roli oglądają
cego, ale podglądacza, podpatrywał sceniczną rzeczywistość, która 
miała być kopią rzeczywistego świata, skłaniającą do analizy pozate- 
atralnej rzeczywistości. Tak działo się często w przypadku małych 
sztuk wystawianych w Théâtre Libre, gdzie stanowiły one istotny 
składnik repertuaru. Zestawienie tekstów, jakie pojawiły się na wie
czorze inauguracyjnym3 dla wybranej publiczności, pozwala stwier
dzić, że Antoine otwierał podwoje swego teatru nie tylko przed drama
tami naturalistycznymi, ale także utworami odwołującymi się do innych 
nurtów. Jednak sposób wystawienia (granie nie dla widzów, ale jakby 
mimo nich) powodował odmienny typ percepcji. Swoimi commédies 
rosses Antoine szokował publiczność. Jednoaktówki wpisywały się 
w nurt analitycznego odbioru sztuki, wykraczały poza teatralną użytecz
ność, odnosiły się do poszukiwania w teatrze prawdy o świecie i społe
czeństwie.

2 Por. J. L. Styan, Współczesny dramat w teorii i scenicznej praktyce, przeł. M. Sugiera, 
Wrocław 1995, s. 41-47. O teatrze Antotne’a i jego repertuarze por też: J. Bab, Teatr współ
czesny. Od Meiningeńczyków do Piscatora, przeł. E. Misiolek, Warszawa 1959, s. 80 i nasi.; 
T. Kowzan, Scena jrancuska w latach 1830-1900, Warszawa 1973; K. Braun, Wielka Rejbr- 
ma Teatru w Europie. Ludzie-idee-zdarzenia, Wrocław 1984, s. 36-40; G. Matuszek, Na- 
turalistyczne dramaty, Kraków 2001, s. 44-53, rozdz.: Final aktu i zjadliwe sztuki.
1 Inauguracyjne cztery jednoaktówki - Jacques Damour, adaptacja noweli Zoli dokonana przez
Léona Hennique’a, La Cocarde Julesa Vidala, Mademoiselle Pomme Edmonda Duranty’ego
i Paula Alexisa oraz Un Préjet Arthura Była.

Inaczej małe dramaty istniały w Théâtre d’Art Paula Forta. Pa
tronat nad tym teatrem objęli symboliści. Naturalistycznej dosłowno
ści scenografii przeciwstawiono „dekorację artystyczną”, naśladowa
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niu rzeczywistości podkreślanie konwencji, a analitycznemu podejściu 
syntetyczne oddziaływanie. Dawane na tej scenie przedstawienia sta
nowiły składanki utworów (bądź ich fragmentów), często także poe
tyckich. Nieobce były też temu teatrowi wpływy powstających wów
czas w Paryżu kabaretów. Tak tworzona specyfika sceny określała 
odbiór symbolicznych jednoaktówek zarówno w Teatrze Artystycz
nym Paula Forta, gdzie wystawiono małe dramaty Maeterlincka, jak 
i nieco później w Théâtre de l’Oeuvre Lugné-Poe’go4. Co więcej, 
różnorodność jednoaktówki tamtego czasu, a także - nieco później - 
jej atrakcyjność dla awangardowych nurtów powiązane były z wydo
bywaniem na plan pierwszy różnych środków artystycznego wyrazu, 
akcentowaniem roli ruchu, muzyki, słowa.

4 Por. H. M. Block, Mallarmé and the Symbolist drama, Detroit 1963. Symboliczne jednoaktówki 
pisała Rachilde (Marguerite Eymery), np. La Voix du sang czy Handlarz słońca (opublikowa
ny w tłumaczeniu Z. Przesmyckiego, „Chimera” 1902, t. 5, z. 15, s. 451-464), dla Théâtre 
d'Art Oscar Wilde napisał po francusku jednoaktową sztukę Salome.
5 D. Sehne t z. Der moderne Einakter. Eine poetologische Untersuchung, Bem und München 1967.
6 Określenie ..nowa formuła” zaproponował H. P. Bayerdörfer, Die Neue Formel. Theater
geschichtliche Überlegungen zum Problem des Einakters, [w:] Geschichte und Dramaturgie 
des Opemeinakters, hg. W. Kirsch, S. Döhring, 1991, s. 31-46. Oczywiście, wzięte ono 
zostało ze wspomnianego wcześniej artykułu Strindberga. Por. też P. Szondi, Teoria nowo
czesnego dramatu 1880-1950, przeł. E. Misiołek, Warszawa 1976; G. Neumann, Einakter, 
hasło [w:j Moderne Literatur Grundbegriffen, hg. D. Borchmeyer, V. Zmegać, Tübingen 
1994, s. 102-109.

Jednoaktówka splatała swój żywot z eksperymentalnym te
atrem, wpisywała się w proces jego przekształceń, stawiana bywała 
także jako alternatywna forma wobec dużego dramatu. August Strind
berg w rozprawie O nowoczesnym dramacie i teatrze (1889) - pierw
szej teoretycznej refleksji podjętej nad tą formą - zapowiadał, że jed
noaktówka może stać się „formułą przyszłego dramatu”. Historyczny 
dystans daje możliwość zweryfikowania tych zapowiedzi, ocenienia 
ich trafności. Nie sprawdziły się przecież w całości. Wprawdzie poja
wiła się taka propozycja badawcza, by od jednoaktówek Strindberga 
datować powstanie nowego gatunku dramatycznego, ale nie zdobyła 
ona zwolenników5. Większość badaczy zgadza się jednak, że przełom 
XIX i XX wieku wniósł istotne przeobrażenia zarówno w formie, jak 
i w sposobie funkcjonowania i odbioru jediioaktowego dramatu6. Jed
noaktówka stała się też polem dramaturgicznych innowacji, które wią
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zały się z odpowiedzią na kryzys wielowątkowego dramatu akcji i - 
co ważne - pojawiły się one niemal równolegle w nurcie naturalizmu 
(Strindberg) i symbolizmu (Maeterlinck).

Zainteresowanie dramatem jednoaktowym rozwinęło się w związ
ku z zagadnieniem iluzji w teatrze i chęcią usatysfakcjonowania pu
bliczności przejawiającej coraz bardziej intelektualne zapotrzebowania. 
Ta linia wyznaczona została przez naturalizm i opisana przez Strind- 
berga. Realizm i naturalizm, postulując iluzję rzeczywistości oraz mi- 
metyzm, stanęły wobec problemu akcji, jej prawdopodobieństwa i sank
cjonowały odwrót od „sztuk dobrze skrojonych”. W drugim nurcie 
estetycznych i dramatycznych propozycji, czyli symbolizmie, nieomal 
równolegle Maurice Maeterlinck wysunął postulat dramatu statyczne
go, dramatu, w którym unieważniony zostaje ciąg wydarzeń tworzą
cych akcję. Wówczas formą ułatwiającą wprowadzenie nowych ten
dencji okazała się jednoaktówka. Dzięki krótkości i jedności wspierała 
ona moment napięcia zakotwiczonego nie w akcji, ale w sytuacji7. 
Zjawisko to obserwujemy zarówno w analitycznych dramatach Strind- 
berga (Silniejsza), jak i w syntetyzujących nastrój i doznania dramatach- 
balladach Maeterlincka, by wymienić chociażby Ślepców. Utwory 
Strindberga i Maeterlincka wyznaczają dwa bieguny jednoaktowych 
propozycji przełomu wieków, nie wyczerpują jednak bogactwa rozma
itych modeli, gatunkowych koneksji jednoaktówki, która zaistniała 
w różnych kręgach językowych.

7 Por. P. Szondi, op. cit., s. 87.

Zgadzając się na pewne uproszczenia, uznajmy, że linię natura- 
listyczną wyznaczają jednoaktowe dramaty wystawiane na scenie pary
skiego teatru Antoine’a, czyli szokujące publiczność comédies rosses, 
propozycja włoskich werystów (G. Verga, R. Braceo, M. Praga) oraz 
jednoaktówki Strindberga. Nurt ten nie jest jednolity, impulsy naturali
zmu i realizmu często splatają się ze sobą oddziałuje także tradycja 
formy. Współtworzą go także małe sztuki Schnitzlera - a i z pewnymi 
zastrzeżeniami - jednoaktówki Czechowa. Drugi, niejako opozycyjny 
nurt tworzą symboliczne, poetyckie utwory Maeterlincka czy Yeatsa, 
a w konwencji lirycznego dramatu - utwory Hofmannsthala. Nie spo
sób nie wspomnieć w tym miejscu o inspiracji Mallarmégo, jego kry
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tyce teatralnej i własnych próbach stworzenia dramatu, które skończy
ły się ogłoszeniem dwóch fragmentów z poematu Herodiada (Scena 
oraz Kantyczka św. Jana) czy poematu Popołudnie Fauna przybiera
jącego formę monologu.

Możliwość wskazania charakterystycznych cech jednoaktowej 
twórczości danego pisarza także określa przemiany, jakie dokonały się 
w tej formie. Na początku XIX stulecia, a także i później nie liczyła 
się oryginalność i indywidualne znamię praktyki pisarskiej, ale sce
niczna użytkowość sztuki w jednym akcie i umiejętność operowania 
znanymi schematami, powtarzanymi wątkami i typowymi postaciami. 
Rezerwuar motywów, pomysłów i sytuacji wciąż stał otworem, wy
starczyło wykorzystać kilka elementów i ułożyć je w innym, nieko
niecznie nowym łańcuszku wydarzeń. Jednoaktowych sztuk nie podda
wano rygorom normatywnego opisu i nie podlegały one krytycznemu 
dyskursowi. Strindberg, Maeterlinck, ale przecież także Yeats czy Cze
chow stworzyli własne niepowtarzalne odmiany jednoaktówki, a krótkie 
sztuki zaczęły się pojawiać jako sceniczny eksperyment. Na wielu 
małych, kameralnych scenach, które zaznaczyły swe miejsce na mapie 
teatralnej Paryża, Berlina, Londynu czy Sztokholmu, jednoaktówki 
straciły cechujący je do tej pory charakter sztuki użytkowej8.

" Fakt ten zaznacza B. Schultze, Vielfalt von Funktionen und Modellen in Geschichte und 
Gegenwart: Einakter und andere Kurzdramen, [w:J Kurzformen des Dramas: gattungs
poetische, epochenspezifische und funktionale Horizonte, hg. W. Herget, B. Schultze, 
Tübingen-Basel 1996. B. Schultze podkreśla jednak, że chociaż pod koniec XIX wieku krótki 
dramat odrzucił status mało cenionej sztuki użytkowej, to w ramach ruchu teatrów amatorskich 
- a i nie tylko - pozostał nadal 1'onną użytkową.

Strindberg - naturalistyczne sytuacje. Eksperyment przyszłości

Jedna scena, quart d’heure wydaje się rodzajem sztuki teatralnej współczesnego czło
wieka, a ma ona przodków. Można ją wywieść od greckiej tragedii, która koncentruje 
wydarzenie w jednym akcie. [...] W XV111 w. Carmontelle zapoczątkował uprawianie 
na większą skalę tego gatunku. Od niego nazwano go proverbes dramatiques (przy
słowia dramatyczne). Gatunek rozwijał potem Leclercq, a najwyższą doskonałość 
osiągnął w znanych arcydziełach Musseta i Feuilleta, by wreszcie w La Navette (Łód
ce) Henri Becque’a stać się jednoaktówką, która może będzie formułą przyszłego 
dramatu.
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W gatunku tym dochodzi się do sedna sprawy; cały wywód, walka duszy, zbli
żająca się u Musseta miejscami do tragedii, przedstawiona jest bez sięgania do procesji 
statystów, bez wzajemnego przeszkadzania sobie; za pomocą stołu i dwóch krzeseł 
można przedstawić najsilniejsze konflikty życia oraz w tym gatunku dopiero właściwie 
popularyzować wynalazki współczesnej psychologii9 10 11.

’A. Strindberg, O nowoczesnym dramacie i teatrze, przel. G. Szewczyk, [w:J O dramacie. 
Od Hugo do Witkiewicza. Poetyki, manifesty, komentarze, red. E. Udalska, t. 2, Warszawa 
1993, s. 376.
10 O jednoktowej twórczości Strindberga pisała G. Matuszek, O naturalistycznych jed
noaktówkach Augusta Strindberga, [w:] Czytanie pozytywizmu, red. M. Kareński-Tschurl 
[i in.J, Poznań 2002, s. 141 -158; oraz eadem, Naturalistyczne..., s. 118-142.
11 Inne dramaty to: Moderskarlek (Miłość matczyna), Infor dóden (Wobec śmierci), Fórsta 
vamingen (Pierwsze ostrzeżenie). Samum. O recepcji Strindberga w Polsce por. M. Lewko, 
Wczesna recepcja twórczości dramatycznej A. Strindberga w krytyce polskiej, ,.Roczniki 
Humanistyczne” 1975, z. 1; oraz idem. Obecność Skandynawów w polskiej kulturze teatralnej 
w latach 1876-1918, Lublin 1996. Wart zauważenia jest fakt, że tłumaczem jednoaktówki 
Strindberga Samsun był A. Nowaczyński. Sztuka ta została wystawiana w Warszawie przez 
Towarzystwo Miłośników Sceny w 1905 i 1906 roku.

W pochodzącym z artykułu Strindberga O nowoczesnym dramacie i te
atrze (1889) cytacie zasygnalizowane zostały najistotniejsze poglądy 
autora Silniejszej na jednoaktówkę. Powtórzył je później w eseju zaty
tułowanym Der Einakter, będącym wstępem do niemieckiego wyda
nia w 1917 roku jedenastu jednoaktówek. W swojej wypowiedzi doty
kał szeregu problemów związanych z tradycją funkcjonowaniem 
jednoaktowego dramatu i jego przyszłością. Przykłady dawnych utwo
rów wspierały tutaj myślenie o formie nowatorskiej, obok Musseta 
pojawił się Henri Becque z La Navette. To ostatnie odwołanie nie było 
przypadkowe. Théâtre Libre - tam wystawiono jednoaktówkę La 
Navette - był dla Strindberga ważnym źródłem inspiracji. Wzorując się 
na teatrze Antoine’a, stworzył - jeszcze przed Intima Teatren w Sztok
holmie - własny Dagmar Teatren w Kopenhadze (1888). Na przedsta
wieniu inauguracyjnym zagrano trzy jednoaktówki: Silniejszą, Wierzycieli 
i Pariasa'0. W latach 1888-1892 Strindberg napisał kilka dramatów jed- 
noaktowych, między innymi Zabawę z ogniem, Debet i kredyt, Więź'1.

Drastyczne tematy - zdrada, fałszerstwa finansowe, walka płci, 
prawo silniejszego - sytuowały te utwory w pobliżu jednoaktówek 
powstających w kręgu Théâtre Libre (np. En familie Oskara Météniera 
czy Les Bouchers Fernanda Icresa, by wymienić spektakularne przy
kłady). Ale autor Silniejszej nigdy nie był zwolennikiem tak zwanego 



Rozdział drugi 55

płaskiego realizmu czy naturalizmu, a nade wszystko trywialności lub 
jaskrawego efektu (chociaż wykorzystywał je np. w Pannie Julii). Dla
tego konflikt, który rysował w swoich sztukach, opierał się na wpły
wie przeszłości na teraźniejszość, zagadnieniu dominacji, konflikcie 
natury i kultury.

Powody zainteresowania autora Panny Julii jednoaktówką wy
nikały z dwóch źródeł. Pierwszym było zagadnienie iluzji scenicznej 
i pytanie o kształt dramatu, który mógłby tę iluzję utrzymywać, dru
gim zaś, zainteresowanie psychologią i idea stworzenia utworu poka
zującego „akcję mentalną”. Dramaty w jednym akcie gwarantowały 
pożądaną jedność czasu i miejsca, utrzymywały widza w napięciu, nie 
pozwalały rozpraszać wrażeń w czasie przerw, mogły wspierać iluzję 
realności. Jak pokazuje Szondi, według Strindberga siła jednoaktówki 
polegała na wydobyciu sceny dramatycznej, która przyjęła formę sa
modzielnego utworu, a nie była zminiaturyzowanym dramatem12. No
watorstwo propozycji autora Wierzycieli sprawiło, że była ona rozpo
znawalna. Na cytowany powyżej artykuł powoływał się w 1902 roku 
Ostap Ortwin, zauważając:

12 P. Szondi, op. cit., s. 87-88.
" O. Ortwin, Widziadła Z Kaweckiego, [w:J O Wyspiańskim i dramacie, oprać. 1 Czachow- 
ska. Warszawa 1969, s. 320.

Strindberg, majster jednoaktówek, powiada gdzieś, propagując metodę redukowania 
dramatu do jednej sceny, że każda sztuka zdaje się być napisana przeważnie dla jednej 
sceny, a cała rozkosz twórcza autora zasadza się jedynie na tej wyjątkowej scenie, 
około której wszystko się dokoła obraca”13.

Dominantą kompozycyjną była sytuacja rozmowy, a właściwie 
- wedle słów Strindberga - „konwersacyjnej wiwisekcji”, w czasie 
której dochodziło do wydobycia i nierzadko uświadomienia motywów 
postępowania czy pobudek kierujących zachowaniami postaci. Pod
miotami analitycznych działań byli bohaterowie dramatu, a przedmio
tem ich penetracji psychika, stosunki małżeńskie, relacje rodzinne lub 
problem sprawiedliwości. Ukazanie procesów psychicznych wymaga
ło zerwania z symetrycznym dialogiem i krótkimi replikami, zbliżało 
go do potocznej rozmowy. Rezultatem takiej rozmowy często było 
rozpoznanie przez bohaterów własnej sytuacji osamotnienia i egzy
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stencjalnej izolacji. Podkreślała ją anonimowość postaci, nierzadko 
wyróżnionych nie nazwiskami, lecz inicjałami, sugerującymi zagadkę 
ich wnętrza (Pani X, Panna Y - Silniejsza, Pan X, Pan Y - Paria /Pa
rias). W wielu krótkich sztukach - inaczej niż w Pannie Julii - Strind
berg nie projektował szczegółowo tła, nie wprowadzał rozbudowanych 
informacji o postaciach. Oscylował tym samym między naturalistycz- 
ną tematyką a symbolicznym wydźwiękiem przedstawionej sytuacji14.

IJ G. Matuszek zauważa, że Panna Julia była najbardziej naturalistyczną ze sztuk Strindberga, 
inne jednoaktówki mniej przylegają do naturalistycznego paradygmatu, por. G. Matuszek, 
Nuturalistyczne..., s. 124. Najmniej z nim mają wspólnego Pierwsze ostrzeżenie i Zakuwa z og
niem:, por. ibidem, s. 150-151, 155.
15 A. Strindberg, Wierzyciele, [w:] Sztuki kameralne, przeł. Z. Łanowski, Poznań 1990.
16 O wampiryzmie postaci, por. G. Matuszek, Ojednoaktowych..., s. 147.

W Silniejszej rozmowa, do której okazją stało się kawiarniane 
spotkanie dwóch przyjaciółek, to de facto monolog wobec „mimicznej 
interlokutorki”, w trakcie którego Pani X odkrywa prawdę o swym mał
żeństwie i stosunkach, jakie łączyły jej męża z Panną Y. Wierzyciele 
z kolei składają się z intelektualnych i emocjonalnych pojedynków na 
słowa w swoistym trójkącie, który tworzą Tekla, jej pierwszy i drugi 
mąż. Ich rozmowy to walka o dominację i władzę nad psychiką drugich:

Adolf
Rujnujesz mi mózg swoimi grubymi kleszczami - zapuszczasz szpony w Mo
je myśli i szarpiesz je na strzępy, (s. 255)
Gustaw
[...] Tylko nie zlęknij się, gdy później zobaczysz, jak poddaję sekcji duszę 
ludzką i wypruwam jej wnętrzności. To musi być okropne dla początkujących, 
ale gdy się to raz widziało, nie żałuje się tego! (s. 243)'5

Słowne konfrontacje przyczyniły się do wydobycia motywów 
działań postaci, psychicznych i mentalnych uzależnień16. Śmierć dru
giego męża Tekli w finale sztuki była spowodowana emocjonalnym 
szokiem, niemożnością sprostania prawdzie odkrytej w wyniku anali
tycznego eksperymentu. Dialogi w tej tragikomedii - bo taki podtytuł 
noszą Wierzyciele - nie uruchamiały łańcucha wydarzeń, lecz odsła
niały pozory, przyczyniając się do ujawniania głęboko ukrytych pobu
dek działań, zmienności przyjmowanych ról, braku tożsamości ,ja”. 
Napięcie wynikało nie z kolizji sprzecznych dążeń czy otwartego kon
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fliktu, ale narastało wraz z uświadamianiem sobie przez postacie mrocz
nych determinant, tkwiących w psychice ludzkiej; wraz z odkrywaniem, 
że między ludźmi nieustannie toczy się walka, której - zgodnie z natura- 
listyczną optyką - nie da się rozpatrywać w kategoriach dobra i zła.

Strindberg pragnął osiągnąć w swoich sztukach - i tych najwcze
śniejszych, gdzie redukował całość do jednej sceny, i tych późnych, bę
dących seriami scen, aktów, bliskich poetyce ekspresjonizmu - niemal 
magnetyczny wpływ na widza. W Przedmowie do Panny Julii pisał:

W technicznej stronie kompozycji wprowadziłem zmiany, nie uwzględniając podziału 
na akty, zauważyłem bowiem, że nasz brak podatności na złudzenia ma swoją przy
czynę, być może i w antraktach: widz ma czas na refleksję i usuwa się wskutek tego 
spod sugestywnego wpływu twórcy magnetyzera. Mój dramat trwa w grze prawdopo
dobnie około półtorej godziny, a jeżeli kazania, odczytu lub dyskusji na kongresie 
słucha się równie długo, jeżeli nie dłużej, to utwór sceniczny nie znuży chyba w ciągu 
sześciu kwadransów17.

17 A. Strindberg, Przedmowa autora, przeł. A. Górski, [w:j idem. Panna Julia. Dramat 
naturalistyczny. przeł. 1. Suesser, Lwów 1898, s. X1V-XV.

Ważna staje się tutaj wynikająca ze struktury dramatu ciągłość 
odbioru - komplementarny do krótkości wyznacznik jednoaktówki. 
Strindberg, zniósłszy w Pannie Julii podział na akty, sprawił, iż akcja 
była traktowana jako kontinuum ze wznoszącą się linią napięcia. Nie
podzielny, krótki dramat nie stanowił skróconej wersji pełnospek- 
taklowej sztuki, ale ofiarował inny sposób odbioru. Celem nie było 
zaciekawienie widza przedstawianą historią, ale wywołanie wstrząsu, 
czyli działanie nie przez oswajanie fabułą, lecz epatowanie sytuacją 
wyrwaną z „szarego życia”, tyleż mogącą się wydarzyć, co wyjątkową.

Jednoaktowe dramaty Strindberga nie były powszechnie znane 
polskiemu odbiorcy, jednak nie były mu też całkowicie obce. W cyklu 
Reformatorzy sceny, drukowanym już w 1893 roku w „Echu Muzycz
nym Teatralnym i Artystycznym”, Janicki omawiał twórczość Strind
berga, sytuując go w polu oddziaływania naturalistycznych tendencji. 
Analiza Janickiego obejmowała głównie Pannę Julię i Ojca, za mate
riał ilustracyjny służyli też Wierzyciele. Chociaż recenzent miał kry
tyczny stosunek do propozycji autora Silniejszej, to przyznawał, że za 
sprawą Strindberga i Ibsena dramat został „oczyszczony” „z zakuliso
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wych rupieci, arsenału sztucznych intryg, melodramatycznych i szu
fladkowych efektów”, a utwory autora Panny Julii „należą do najcie
kawszych eksperymentów, z których teatr przyszłości wyniesie niejed
ną korzyść”18 19.

'* W. Janicki, Reformatorzy sceny: J. A. Strindberg, ,,Echo Muzyczne, Teatralne i Artystycz
ne” 1893, nr 23, s. 266-267; nr 24, s. 278-279, cyt. s. 278. Jeżeli chodzi o dramaturgię skandy
nawską, to warta zauważenia jest zamieszczona w tym samym roczniku „Echa Muzycznego, 
Teatralnego i Artystycznego”, nr 36, wzmianka o Hermanie Bangu, który został nazwany 
jednym z najgłośniejszych pisarzy Młodej Skandynawii, oraz publikacja jego jednoaktowego 
dramatu Bracia. Natomiast w krakowskim .Życiu”, w drugim numerze z 1899 roku, opubli
kowano jednoaktowy dramat duńskiego pisarza G. Wieda Noc poślubna.
19 Por. R. Śliwowski, Od Turgieniewa do Czechowa. Z dziejów rosyjskiej dramaturgii II połowy 
XIX wieku. Warszawa 1970, rozdz. Miniatur)' sceniczne. Por. też Nota od Redakcji, [w:] A. 
Czechow, Utwory dramatyczne, przeł. A. Sandauer, t. 1-2, Warszawa 1953. Na prawach 
przykładu warto zaznaczyć, że Wesele to przeróbka własna Wesela z generalem (1884), a Tragik 
mimo woli łączy się z Jednym z wielu (1887).
20 Jednoaktowe utwory Czechowa to: Łabędzia pieśń (Kalchas) - szkic dramatyczny w jednej 
odsłonie (1886), Niedźwiedź - krotochwila w jednym akcie (1888), Tragik mimo woli - kroto- 
chwila w jednym akcie (1889), Wesele - scena w jednym akcie (1889), Jubileusz - krotochwila 
w jednym akcie (1892), O szkodliwości palenia tytoniu - monolog w jednej odsłonie (1886 - 
pierwsza redakcja, 1902), Przy trakcie - szkic dramatyczny w jednej odsłonie (1885).
21 O jednoaktówkach rosyjskich i o wodewilu por. B. Schultze, Studien zum russischen lite
rarischen Einakter. Von den Anjdngen bis A. P. Cechov, Wiesbaden 1984, oraz Przedmowa, 
[w:] Kto jest kto. Rosyjskie jednoaktówki komediowo-satyryczne, oprać. R. Śliwowski, 
Warszawa 1981, s. 5-12.

Czechow - „szeroki realizm” w jednoaktówce

O specyfice jednoaktowej propozycji Antoniego Czechowa decydują 
zarówno tradycje rosyjskiego wodewilu, jak i związki z epiką, wiele je
go jednoaktowych utworów wyrosło bowiem z opowiadań”. Sceniczne 
miniatury zaczął pisać jeszcze w gimnazjum, warto zaznaczyć, że two
rzył je równolegle do swych słynnych, wieloaktowych dramatów20.

Bogata tradycja rosyjskiego wodewilu - zwłaszcza tego nurtu, 
który był utożsamiany ze sztukami krótkimi, by wspomnieć tylko sztuki 
Nikołaja Niekrasowa (w latach 1840-1855 napisał około 20 jednoaktó
wek) i Nikołaja Gogola (Ożenek, Gracze) - sytuowała miniatury Cze
chowa w nurcie rozrywkowo-farsowym i dostarczała gotowych wzo
rów21. Czechow miał ambicje odnowienia tego nurtu, nie traktował 
bowiem jednoaktówek jako dramatów niższej rangi. „Pomiędzy dużą 
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sztuką, a sztuką w jednym akcie jest tylko ilościowa różnica. Ty rów
nież powinieneś pisać wodewile” - stwierdzał w liście do przyjacie
la22. W krotochwilach Niedźwiedź (1888), Oświadczyny (1888), Tragik 
mimo woli (1889) czy Jubileusz (1892) rozpoznajemy natychmiast 
konwencje techniki wodewilowej, zarówno w odmianie komedii żartu, 
a przede wszystkim sceny komicznej i charakterystycznej dla niej 
formuły sceny-monologu23. Nazwiska znaczące, kwestie na stronie, 
gagi rodem z farsy czy bufonady, rytm dialogów konstruowany zgod
nie z ruchem pojawiania się i wychodzenia postaci to świadome czer
panie z zasobów jednoaktówki. Jednak dystans wobec zastosowanych 
chwytów i parodiowanie sytuacji eksplorowanych w wodewilach zmie
niają optykę patrzenia na drobnostki sceniczne Czechowa i kryteria ich 
oceniania.

” Fragment listu Czechowa z 14 października 1888 roku. W następnym zdaniu dodaje on, że 
pod pojęciem wodewilu kryje się w tym przypadku jednoaktowa komedia lub dramat, cyt. za: 
V. Gottlieb, Chekhov and the Vaudeville. A Study of Chekhov's One-Act Plays, Cambridge 1982, 
s. 5-46. Powołując się na powyższy cytat V. Gottlieb zaznacza, że w wodewilach Czechowa doszło 
do zatarcia granicy między tym, co komiczne, a tym, co dramatyczne; ibidem, s. 45.

O cechach gatunkowych komedii żartu i sceny komicznej oraz ich rozwoju w Rosji piszę V. Got
tlieb; ibidem, s. 41-57.

W Niedźwiedziu inwencja autora ujawniła się w odwróceniu 
konwencji pojedynku. Najpierw toczył się on na słowa, a potem prze
kształcił w prawdziwy pojedynek między kobietą a mężczyzną, a nie - 
jak do tej pory bywało - o kobietę. Deformację struktury dawnej ko
medii obserwujemy w stworzeniu dziwnego trójkąta, którego jednym 
z elementów jest zmarły mąż Popowej. Najważniejsza zmiana dokona
ła się jednak w rysunku psychologicznym postaci. W farsie ich postę
powanie nie domagało się prawdopodobieństwa psychologicznego, 
podczas gdy u Czechowa nawet konturowo przedstawione sylwetki 
nakreślone zostały z dużą dozą wiedzy o psychice ludzkiej. Sprzecz
ności leżące w naturze człowieka ukazywał on za pomocą kontrastów 
między wyglądem postaci a jej cechami psychicznymi (casus bohatera 
Oświadczyn-, rześki, tęgi, a jednak hipochondryk), nieproporcjonalno- 
ści planów i ambicji do rzeczywistej sytuacji (sportretowanej choćby 
w monologach bohaterów Łabędziej pieśni lub O szkodliwości palenia 
tytoniu). Kontrasty stosował Czechow w celu wyrazistego zaprezen
towania postaci, która w jednoaktówce musiała od razu być dana w ca
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łości, a nie mogła być - jak to ma miejsce w przypadku sztuk długich 
- pokazana w rozwoju. Aprocesualność, ale i syntetyczność charakte
rystyki bohaterów właściwa krótkiemu dramatowi Czechowa służyła 
uświadomieniu bogactwa oraz wewnętrznego skomplikowania człowie
ka w przypadkowych kontaktach i jednorazowych sytuacjach, właści
wych codziennemu życiu. Psychologiczną wiarygodnością uzasadnione 
jest na przykład zakończenie Oświadczyn. Klasyczny happy end, czyli 
zapowiedź ślubu wieńcząca nieporozumienia i spory, został zakwestio
nowany przez kłótnię, która wybuchła między narzeczonymi zaraz po 
przyjęciu oświadczyn i antycypowała nieszczęśliwe małżeństwo.

Nie tylko w długich dramatach, ale i w jednoaktówkach Czechow 
stosował zasadę „szerokiego realizmu”. Wypracowana przez niego 
formuła utworów w jednym akcie powstała dzięki odrzuceniu wyłącznie 
komediowych bądź jedynie tragicznych sytuacji, a dobieraniu takich 
momentów i zdarzeń, które stanowiły splot tragiczno-komicznych 
motywów i kontekstów. Theodor Lipps wyróżnił trzy typy komizmu: 
podmiotowy, przedmiotowy i naiwny. Ewolucja, jaka dokonała się 
u Czechowa, od pierwszej (farsowej) redakcji monologu scenicznego 
O szkodliwości palenia tytoniu z 1886 roku do ostatecznego jego kształ
tu z 1902 roku (tragikomedii małego człowieka) polegała między in
nymi na przejściu od komizmu przedmiotowego - typowego dla jed- 
noaktowych fars i komedii - do podmiotowego. Główny bohater tej 
miniatury zdaje sobie sprawę ze śmieszności swego zachowania i swej 
sytuacji, a nade wszystko rozumie, że kreując się na ofiarę żony, pre
zentuje się jako jednostka komiczna i słaba. Wahadłowy ruch od in
tencjonalnie wprowadzanej śmieszności ku niezamierzonemu komi
zmowi obrazuje oksymoroniczny termin: smutny komizm, którym za 
V. Gottlieb, określimy jednoaktowe sztuki Czechowa24. Smutny ko
mizm vel komiczny tragizm, bo to, co subiektywnie tragiczne i pełne 
cierpienia w obiektywnym odbiorze często zawiera pierwiastki komi
zmu; patos sąsiadujący z trywialnością i banalnością doprowadziły do 
zatarcia rozróżnienia między komedią a tragedią.

24 Ibidem, s. 1.

Miniatury Czechowa często pomijano przy analizie twórczości 
pisarza, gdyż jako sceniczne żarty, twory lekkiej rozrywki nie były 
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brane pod uwagę. Ich walorem jest jednak nie tylko ogromny ładunek 
humoru i komizmu, który nadal zapewnia im sceniczną żywotność (tu 
sztandarowym przykładem jest Niedźwiedź). W komediowe sytuacje 
wpisał Czechow - oprócz elementów krytyki i satyrycznego spojrze
nia - także cień smutku. W ostatniej wersji monologu O szkodliwości 
palenia tytoniu zbliżył się do dramatu absurdu. Monolog ten niespo
dziewanie przeradza się bowiem w opowieść o samotności, poniżeniu 
i niedorzeczności ludzkiego losu, a przecież nadal nie przestaje śmie
szyć. To już nie tylko „szeroki realizm”, to także zapowiedź dwudzie
stowiecznej groteski.

Schnitzler - miłość i gra. Konwersacyjne epizody

Jednoaktowe dramaty Arthura Schnitzlera są par excellence sztukami 
konwersacyjnymi, czerpiącymi z francuskiej tradycji proverbes dra
matiques15. Wiedeński lekarz, który porzucił swój zawód i z powodze
niem zajął się dramaturgią i literaturą, wprowadził do jednoaktówki 
psychoanalityczną wnikliwość i atmosferę modemy końca wieku, 
a wraz z nimi cały kompleks zagadnień wynikających z uważnej ob
serwacji mieszczańskiego świata. Dlatego twórczość Schnitzlera nale
ży czytać w kontekście zmian socjalnej i umysłowej sytuacji histo
rycznej. Po pierwsze, tematyka jego dramatów nosi znamiona za
interesowań naturalistycznych, streszczenia niektórych utworów przy
wodzą na myśl sensacyjne reportaże, notatki z gazet czy sprawozdania 
lekarskie25 26. Po drugie, poczucie ulotności, zmienności, momentalności 
doznań czy wreszcie względności i teatralności zastanego świata - zna
czące atmosferę ówczesnego Wiednia - wspierało rozwój małych form, 
nie tylko dramatycznych.

25 Por. G. Neumann, op. cit., s. 104.
26 E. Kuryluk, Wiedeńska Apokalipsa. Eseje o kulturze austriackiej XX wieku. Warszawa 
1999, s. 70.

W seriach scen i epizodów z życia Schnitzler tropił przejawy 
fałszu, gier, by odsłonić prawdę o ludzkim losie. Dialog służył w nich 
z jednej strony prowadzeniu tych gier, wikłaniu w sieć zależności mię
dzyludzkich, z drugiej - był narzędziem ujawniania zakłamań i celo
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wych mistyfikacji. Pierwszy cykl jednoaktówek Anatol (w jego skład 
wchodzą sztuki pisane w latach 1888-1891)27 potwierdza to spostrze
żenie. Główny bohater, bon vivant wywodzący się z wiedeńskiej śmie
tanki towarzyskiej, przeżywa rozmaite przygody miłosne, a jednoak
tówki, których jest pierwszoplanową postacią, to jakby migawki z jego 
biografii. Anatol portretowany bywa w różnych chwilach życia, po
dobnie jak katedra w Rouen ukazana w różnych porach dniach przez 
Moneta. W malarstwie nowatorskie traktowanie koloru, konturu, mo- 
delunku postaci nie było zerwaniem z realizmem, wręcz odwrotnie, to 
właśnie przymierze z nowo odkrytymi prawami optyki wspierało im
presjonistyczną technikę. Malarska analogia ułatwia określenie specy
fiki serii scen z Anatolem. Przedstawiany w rozmaitych sytuacjach 
swego życia, w rozmowach z wieloma ludźmi odsłaniał swój migotli
wy stosunek do świata, miłości i kobiet. Jednocześnie przypadkowość 
scenicznych epizodów, w których spotykamy głównego bohatera, od
powiada sposobowi „kadrowania” impresjonistycznych obrazów, gdzie 
pejzaże, scenki z życia celowo były jakby źle zaplanowane na płótnie, 
by świadomie, nieco prowokacyjnie - w imię realizmu - zrywać z zasa
dą dobrej kompozycji.

27 Cykl ten tworzą następujące utwory: Pytanie losowi. Gwiazdkowe zakupy. Epizod, Pamiątki, 
Pożegnalna kolacja. Agonia, Poranek weselny Anatola. Zostały one przetłumaczone przez 
Aleksandrę Callier i opublikowane po raz pierwszy w „Przeglądzie Tygodniowym” 1896, nr 
44-52. Cykl siedmiu utworów o Anatolu został uzupełniony o wydaną w 1932 roku Anatola 
munię wielkości. O recepcji twórczości Schnitzlet? w okresie Młodej Polski por. Z dziejów 
polskiej recepcji Artura Schnitzlera 1889-1914, [w:] P. Obrączka, W kręgu Młodej Polski. 
Szkice i materiały, Opole 1994, s. 98-113. O teatralnej recepcji sztuk Schnitzlera por. R. Ta
bors k i, IV kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice, Kielce 1991, s. 71 -72. W 1897 
roku M. Buber, prezentując sylwetki wiedeńskich twórców - H. Bahra, H. von Hofmannsthala, 
P. Altenberga i A. Schnitzlera - tylko temu ostatniemu przyznał miano artysty, a za jego naj
doskonalsze dzieło uzna) dramaty o Anatolu. Por. M. Buber, Z literatury wiedeńskiej, „Prze
gląd Tygodniowy” 1897, nr 27, s. 322.
2" A. Schnitzler, Pytanie losowi ze zbioru Anatol, przeł. A. Callier, „Przegląd Tygodnio
wy” 1896, nr 44, s. 499.

Zaciekawienie, które towarzyszy odbiorowi poszczególnych 
scen z tego cyklu, wypływa ze świadomego lekceważenia reguł „sztu
ki dobrze skrojonej”, także jednoaktowej. Przykłady można by mno
żyć, za ilustrację niech posłuży pierwsza jednoaktówka z omawianej 
serii, czyli Pytanie losowi. Rozpoczynające ją słowa Maksa: „Do
prawdy, Anatolu, zazdroszczę ci...”28 wyraźnie odsyłają do wcześniej-
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szego fragmentu rozmowy. Całość fabuły tej krótkiej sceny obejmuje 
eksperyment hipnotyzowania Kory, kochanki Anatola, oraz moment 
jej przebudzenia. Anatol miał ochotę sprawdzić, czy Kora go kocha 
i czy jest mu wierna, jednak - mimo namów Maksa - nie zdobył się na 
zadanie decydującego pytania, wyprowadził Korę z hipnotycznego 
transu, a Maks wyszedł ze sceptyczną uwagą na ustach. I to wszystko. 
Każda scena - a do pojedynczej sceny ogranicza się rozmiar tych jed
noaktówek - rozgrywa się bowiem tylko na płaszczyźnie dialogu. 
Utwory zawierają się i streszczają w rozmowach, które płyną przery
wane jedynie przez kolejne wejścia i wyjścia postaci. Zamiast konflik
tu jest konwersacja, zamiast starcia stron - żart i kpina, cyniczny dy
stans lub złośliwa ironia. Dialog nie rozwija akcji, lecz niekiedy 
przypomina psychologiczne badanie bądź spowiedź. Ewa Kuryluk za
uważyła, że Max, druga ważna figura tych sztuk, pełni rolę psychoana
lityka, spowiednika Anatola, jest jego głosem wewnętrznym, czasem 
drugim ja29. Wprowadzenie postaci przyjaciela uchroniło pisarza od 
stosowania konwencji monologu i kwestii na stronie. Rozmowy przyja
ciół przypominają bowiem monolog wewnętrzny rozpisany na głosy30.

29 E. Kuryluk, op. cit., s. 65-66.
™ Gdyby nie chronologia, można by powiedzieć, że Max został stworzony według wskazówek 
Przybyszewskiego dotyczących tworzenia postaci symbolicznych i ich istnienia w dramacie: 
„Zamiast nudnych opowiadań i monologów widzę żyjącą postać, współdziałającą, która traci 
w pewnej części symboliczny charakter i staje się przyjacielem lub wrogiem, nieznaną i ukrytą 
na dnie duszy potęgą, jaka się w naszych snach, wizjach i przeczuciach objawia lub też strasz
nym gościem, co w sercu człowieka się zagnieździł”. (S. Przybysze w sk i, O dramacie i sce
nie, Warszawa 1905, s. 30).
11 Por. H. Pol i t zer. Diagnoza i poezja. O twórczości Artura Schnitzlera, [w:] Milczenie syren. 
Studia z literatury niemieckiej i austriackiej (wybór), przeł. J. Hummel, Warszawa 1973, s. 93.

Gdy uważniej przyjrzeć się serii scen z Anatolem, tym secesyj
nym, znużonym Don Juanem, to odsłania się przed nami typowa dla 
Schnitzlera problematyka: miłość i śmierć31. Eros i Thanatos przepla
tają się ze sobą niczym dziesięć scen Korowodu, znanego także pod 
tytułem Taniec miłości i śmierci. Miłość traktuje się jako grę, lecz nie 
jest to zabawa pokrewna igraszkom miłości prezentowanym w sztu
kach z czasów wcześniejszych. Widać to na przykład w Bachanaliach, 
w których można odnaleźć następujący fragment:,,Dziś nie istniejąjuż 
bachanalia, gdyż nasze życie erotyczne jest zmętniałe, zbyt zatrute 
kłamstwem i samo-oszukiwaniem się, zazdrością i lękiem, zuchwało
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ścią i skruchą”32. Tak jest już w pierwszym cyklu. Anatol okazał się 
człowiekiem zaplątanym w sieć własnych pożądań i pragnień. Najbar
dziej wymowna, a jednocześnie komiczna jest scena z Poranku ślub
nego Anatola. Bohater budzi się w dzień swojego ślubu i zastanawia, 
jak pozbyć się dziewczyny, którą przyprowadził w nocy z reduty, 
a która na jego nieszczęście jest w nim zakochana i planuje wspólną 
przyszłość.

Portret zdeterminowanego zmysłami melancholika stworzyć 
mógł jedynie ktoś, komu nie był obcy pogląd, że wola podporządko
wana została nakazom duszy i ciała. Nie na darmo Schnitzler termi
nował jako asystent w klinice Meynerta, nauczyciela Sigmunda Freu
da. W bardzo ciekawym studium Diagnoza i poezja Heinz Politzer, 
wskazując na związki, pokrewieństwa i analogie myślowe między 
autorem Korowodu a Freudem, zauważa:

Sceny erotyczne pióra młodego Schnitzlera są nie tylko na wskroś komicznie czułe; 
stanowiąjednocześnie — zapewne bez świadomości ich autora - najbardziej zgryźliwą 
krytykę wciąż jeszcze romantycznej ideologii miłości w Europie przedwojennej. Owi 
młodzi melancholicy obejmują w osobach swoich ukochanych nie kobiety, ale typy. 
Mając uszy przepełnione chromatyką Wagnerowskiego Tristana, szukają okazji za
spokojenia swoich zmysłów33.

Za ilustrację tego twierdzenia mogą posłużyć takie ogniwa cy
klu, jak Gwiazdkowe zakupy i Epizod. Ale typem okazuje się także 
główny bohater. Sam Anatol potwierdza tę diagnozę:

Anatol
1 ja jestem tylko typem.
[...]
Lekkomyślnego melancholika! (Gwiazdkowe zakupy, s. 522)

Ta autocharakterystyka nieoczekiwanie prowadzi nas z powro
tem do problemu formy jednoaktowej. Bohater przedstawiany jest 
jako typ - socjologiczny i psychologiczny. Ze sztuki na sztukę wzbo
gaca się wizerunek jego osobowości. Specyfika cyklu polega jednak

12 A. Schnitzler, Die Dramatische Werke, t. 2, Frankfurt 1962, s. 552, cyt. za: E. Kuryluk, <>p. 
eil., s. 75.
” H. Politzer, <>p. eit., s. 93.
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na autonomiczności każdego ogniwa. Nakreślona kilkoma plamami syl
wetka melancholika-schyłkowca w każdej scenie ujawnia inną cechę 
swego charakteru. Jednoaktówka, ze swej natury obliczona na skrót, 
ułatwia tego rodzaju prezentację postaci.

Komediowy charakter swoich utworów Schnitzler wiązał z in
terpretacją postępowania bohaterów. Analityczno-psychologiczną do
minantę jego dramaturgii wskazują już podtytuły, jak chociażby Lalki. 
Studium w jednym akcie^. W sztukach tych najpełniej błyszczał dow
cipny dialog, który się niejako autonomizował, obnażając dwuznaczne 
sytuacje, demaskując pozory, ale i łudząc rozmówców. Akt odsłania
nia zafałszowań nie dotyczył tylko miłości i erotyki. W ekspresjonizu- 
jącym utworze Pod Zieloną Papugą kostium rewolucyjnej Francji - 
bo wydarzenia utworu rozgrywają się 14 lipca 1789 roku - ukrywał 
atmosferę kabaretów i tyngli dekadenckiego Wiednia; czasu, w któ
rym zabawa miała zapobiec nudzie, a wartości nie oparły się presji 
relatywizmu35. W tym dramacie Schnitzler zastosował chwyt teatru 
w teatrze, jednocześnie odwołując się do tradycji towarzyskiej impro
wizacji. Miejscem akcji nie jest jednak salon, lecz gospoda, której 
właściciel, a zarazem dyrektor zespołu teatralnego, angażuje aktorów 
do ról rzezimieszków, zbrodniarzy, buntowników, ludzi wyjętych spod 
prawa, aby rozerwać zblazowaną arystokratyczną publikę. Gdy roz
bawieni arystokraci kupowali chwile ekscytacji i grozy, Książę dekla
rował, że życie to permanentna gra:

To przecież najpiękniejsza sztuka igrać ze światem. Ten, kto potrafi odegrać wszystko, 
jest więcej wart niż my wszyscy36.

W tym samym czasie została zdobyta Bastylia. W chwilę potem 
zgromadzona w gospodzie publiczność nie potrafiła już odróżnić gry 
od obiektywnie dziejących się wypadków, fałszu od prawdy. Umiejęt
nie wybrany moment dziejowy wzmagał ładunek emocjonalny tej de-

14 A. Schnitzler, Lalki. Studium w jednym akcie, przeł. G. Baumleld, Warszawa 1904.
15 Prapremiera sztuki miała miejsce 1 marca 1899 roku w Wiedniu, ale po kilku wieczorach przed
stawienie musiało zejść z alisza pod naciskiem opinii dworu, bo niosło w sobie zbyt dużą dawkę 
nihilizmu i anarchizmu. Polska prapremiera sztuki miała miejsce 21 października 1916 roku w Tea
trze .Rozmaitości”.
16 A. Schnitzler, Pod Zieloną Papugą, przeł. J. Miciak, Warszawa 1981, s. 32. 
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kadenckiej, groteskowej sceny wieszczącej koniec pewnego świata 
i zawierającej uniwersalne przesłanie37.

Choć Schnitzler jest autorem kilku dramatów wieloaktowych, to 
forma jednoaktówki była mu szczególnie bliska38. Podejmował w ma
łych sztukach ważną dla siebie problematykę życia w świecie pozor
nych prawd, prezentował mechanizmy psychologiczne i społeczne prze
jawiające się w postępowaniu ludzi. Jednoaktówki przedstawiały epizo
dy, w których dochodziło do nakładania się na siebie pozoru i prawdy 
lub podejmowane były próby zerwania sieci pozorów.

Hofmannsthal - „mały teatr świata”. Propozycja lirycznej 
jednoaktówki

W Wiedniu na przełomie wieków żył i tworzył młodszy od Schnitzlera 
Hugo von Hofmannsthal. Obaj twórcy przyjaźnili się ze sobą, śledzili 
swoje poczynania, a młodziutki, bo osiemnastoletni, Lorris (pseudo
nim Hofmannsthala) w 1892 roku opatrzył wstępem Anatola. Słowa, 
którymi poprzedził cykl, charakteryzują nie tylko utwory Schnitzlera, 
ale mogą również posłużyć do opisu twórczości ich autora:

Gramy zatem jak na scenie 
Gramy własne nasze sztuki, 
Wcześnie wzeszłą, zwiewną, smutną, 
Własnych naszych dusz komedię, 
Wdzięczne brzmienie spraw ponurych, 
Gładkie słowa, barwne sceny,

” Przyzwyczajeni do zniewag, aktów przemocy, których doświadczali w trakcie „niecodzien
nych spektakli” u Prospera, arystokraci byli zupełnie zdezorientowani, gdy nie dla zabawy, 
lecz naprawdę zaczęto ich obrażać i grozić śmiercią, gdy stanęli w obliczu zagłady ich świata: 
Rollin: Idę o zakład, że i to jest wyreżyserowane. Wszyscy są aktorami, Prosper! Brawo Pro
sper... Prosper.
Książę: O co chodzi. Tu się jeszcze gra, kiedy tam na ulicy. Nie wiecie co się dzieje? (ibidem, s. 51).
” Jednoaktowa twórczość Schnitzlera jest bardzo bogata, w celu rekonesansu wymienimy tylko kilka 
tytułów: Paracelsus (1899), Towarzyszka życia (1899), Godziny życia (1902), Kobieta ze sztyletem 
(1902), Ostatnie maski (1902), Literatura (1902) (cztery ostatnie utwory tworzyły cykl), Lalki, 
Dzielny Kasjan (1903), Pod wielkim partaczem (1904), Komedia słów (1915).
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Tajone półodczuwanie, 
Umierania, epizody...39

Hofmannsthal dzieli ze Schnitzlerem poczucie sceniczności 
świata, odgrywania ról, impresjonistyczne traktowanie uczuć, ale li
ryzm, pragnienie uchwycenia półtonów emocji, próba oddawania ich 
zmienności i odcieni - to już jego własna problematyka. Jednoaktówki 
Hofmannsthala o tyle pokrewne były utworom Schnitzlera, że także 
nawiązywały do tradycji proverbes dramatiques, o których Lorris na
pisał, że stanowią jego ulubioną formę dramatyczną ze względu na 
wiersz i morał40. Najbliższe jest im studium w jednym akcie o znaczą
cym tytule Wczoraj (1891), które zgodnie z upodobaniami Hofmannstha- 
la zostało napisane wierszem i może służyć za ilustrację nauki o iluzo- 
ryczności zasady carpe diem, o zdeterminowaniu każdego przez prze
szłość swoją i osób mu bliskich.

Tym, co zasadniczo różni utwory Hofmannsthala od jednoak
tówek Schnitzlera, jest forma. Sam autor nazywał je dramatami lirycz
nymi, wskazując nie tylko na wierszowaną strukturę dialogów i mono
logów, ale przede wszystkim na dominujący żywioł subiektywizmu 
oraz związki z symbolizmem. Kobieta w oknie (1899), wspomniane 
już Wczoraj (1891), Głupiec i śmierć (1893), Śmierć Tycjana (1892) 
i inne stanowią odmienną propozycję jednoaktowego dramatu, bliską 
raczej inspiracjom i dążeniom Mallarmćgo. Polscy recenzenci wska
zywali też na pokrewieństwa z Gabrielem d’Annunzio - na uwagę za
sługują dwie jednoaktówki złączone wspólnym tytułem Sny pór roku, 
pochodzące z 1897 i 1898 roku - i związki z Maeterlinckiem. Do snu
cia paralel z Maeterlinckiem uprawniają: atmosfera balladowości, 
nastrojowość, symbolizm, statyka, a także pierwiastki mistyczne41.

” A. Schnitzler, Die Dramatischen Werke, t. 1, Frankfurt 1962, s. 29, cyt. za: H. Politzer, 
op. cit., s. 113.

Informację podaję za: D. Schnctz, op. cit., s. 19. Taki rodowód sztuk Hofmannsthala zauwa
ża także E. Kuryluk: „Są one [dramaty liryczne - M. R.j, mimo kunsztownej formy, bliskie 
amatorskim przedstawieniom odgrywanym w arystokratycznych i mieszczańskich domach. Dają 
możność przedzierzgnięcia się w wyimaginowaną postać, a zarazem grania siebie: swojej 
miłości do kuzynki przebranej za księżniczkę i zazdrości wobec brata, który ma ją pojąć za 
żonę". E. Kuryluk, op. cit., s. 96-97.
11 J. Flach, Zwrot w modernizmie niemieckim. //. Dramat, „Biblioteka Warszawska” 1900, 
i. 4, s. 459. O tłumaczeniach utworów Hofmannsthala, popularyzacji jego twórczości por. P. Ob-
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O odmienności sztuk Hofmannsthala decydują ich związki z li
ryką (dominuje monolog liryczny jako forma podawcza) i literacki, 
a nie sceniczny charakter* 42. Chociaż wspomniane wyżej utwory wyko
rzystują różne modele sytuacyjne, to łączy je oraz fragmenty drama
tyczne, takie jak: Prolog do Antygony, Mały teatr świata, Idylla - tak 
ważna w całej poetycko-dramatycznej twórczości Hofmannsthala tema
tyka przemijania i śmierci, a także przewaga monologu lub quasi mo
nologu. Sytuacja, kontekst, czyli całe tło zapowiadane didaskaliami, 
zdają się nierzadko pretekstem lub asumptem do lirycznego wyznania. 
Marcin Buber, omawiając w 1897 roku na łamach „Przeglądu Tygo
dniowego” literaturę wiedeńską, wśród wczesnych sztuk Hofmannsthala 
najwyżej ocenił Głupca i śmierć, określił ten utwór jako „legendę naszej 
duszy”43, ale równie dobrze można go nazwać udialogizowanym drama
tem medytacyjnym. W obu tych nazwach akcent pada nie na drama
tyczny konflikt, ale subiektywne przeżywanie. Jednoaktówkę tę two
rzy w zasadzie monolog głównego bohatera, prowadzony w obliczu 
śmierci. Przerywa go jedynie dłuższa wypowiedź Śmierci, która wy
stępuje tutaj jako osoba sceniczna, oraz skierowane do Claudia, lecz 
zamknięte w sobie i nie wchodzące w żadne interakcje, wypowiedzi 
Duchów: Matki, Dziewczyny i Mężczyzny, przez ową Śmierć przy
wiedzionych. Z kolei na Mały teatr świata składa się cykl monologów 
wygłaszanych przez Poetę, Ogrodnika, Pana Młodego, Dziewczynę 
itp. Ich wypowiedzi to - parafrazując Wyspiańskiego - doznania roz
wijane w myśli i wymawiane in statu nascendi, bo to jedyny sposób 
zaświadczania o istnieniu w świeciepanta rhei. Wydaje się, że domina
cja monologu w tych dramatach wynikała nie tylko z poetyckich dyspo
zycji twórcy, ale także rodziła się jako próba - zwłaszcza w Głupcu 

rączka, Recepcja H. Hofmannsthala w okresie Młodej Polski..., s. 77-97. W interesującym nas 
okresie na język polski przetłumaczone zostały Wczoraj (1911), Śmierć Tycjana (1901), Ślepiec 
i śmierć (1901), ten dramat był dwukrotnie przekładany, drugie tłumaczenie, pod tytułem bliższym 
oryginałowi, Głupiec i śmierć ukazało się w 1904 rokiem. Elektra była drukowana we liaginentach 
w 1904, a wystawiana na podstawie innego tłumaczenia po raz pierwszy w 1907 roku.
42 Zacytujmy jeszcze głos z epoki: „Refleksja i liryzm, liryzm oparty o refleksję i refleksja 
zawsze nachylona ku liryzmowi [...] Jest on lirykiem z urodzenia i przeznaczenia: liryzm jego 
bywał czasem dramatycznym - i jakże mogłoby być inaczej? - lecz zawsze liryczny był jego 
dramat". (M. Posner-Garfeinowa,,Elektra"Hofmannsthala, „Ogniwo” 1904, nr 1, s. 6).
43 M. Buber, Z literatury wiedeńskiej, .Przegląd Tygodniowy” 1897. nr 25, s. 297-298.
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i śmierci czy Małym teatrze ś-wiata - scalania świadomości rozpadającej 
się na serię momentów, które nie są ze sobą powiązane.

Natomiast takie utwory, jak Kobieta w oknie - określana jako tra
gedia atmosfery44 - czy Idylla wydają się właśnie zapisem pojedyn
czych momentów. Podtytuł Idylli brzmi „według starożytnego malowi
dła na wazie: centaur ze zranioną kobietą na brzegu rzeki”, a didaskalia 
dodają - „scena w stylu Bócklina”. Podobieństwem do obrazu, na któ
rym zatrzymane zostały gesty, zdarzenia, wskazuje na jeszcze jedną ce
chę krótkiego dramatu tego czasu, czyli ciążenie ku statyce, odsyła zara
zem do charakterystycznego dla sztuk plastycznych całościowego, na
tychmiastowego, a nie temporalnego odbioru, do utrwalenia momentu, 
chwili, gestu.

44 J. Flach, op. cit.
45 O podmiocie lirycznym w poezji Hofmannsthala por. K. Kamińska, IKr/ęp, [w:] H. von 
Hofmannsthal, Liryka. Wiersze i dramaty, wybór i przekł. L. L e w i n, Warszawa 1984, s. 18.
46 Prolog do Antygony Sofoklesa, [w:J ibidem, s. 128-129. Wszystkie cytaty pochodzą z tego 
wydania.

Topos świata jako teatru w wersji Hofmannsthala przyznaję czło
wiekowi rolę marionetki, zdolnej tylko odbierać wrażenia, gdy chwilo
wo pojawi się na scenie. Granie ról i przybieranie póz, czyli teatralizacja 
życia {Wczoraj), lub pogrążenie się w świecie marzeń {Głupiec i śmierć) 
prowadzi do zamknięcia w kręgu iluzji. W Prologu do Antygony student 
po próbie tragedii antycznej nagle dostrzegł postać z maską na twarzy. 
Postać, która okazała się duchem greckiej bohaterki (dodajmy, że jedną 
z charakterystycznych dla Hofmannsthala konstrukcji podmiotu lirycz
nego było rozdwojenie, które pozwalało podwojonemu podmiotowi 
przeżywać swoje drugie ,ja” jako obcą osobę45). Nieoczekiwana kon
frontacja z mitem uświadomiła studentowi, iż również on - jak antyczni 
bohaterowie - podlega władzy przeznaczenia. Początkowo gubił się 
w gąszczu domysłów:

Czemu to mnie się zdarzyło?
(z siłą)
Czy ja jestem tu, a to jest z drugiej strony? (s. 131 )46
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Łudził się, że mamią go majaki snu. Ale pod maską zderzenia 
z mitem przeżył „objawienie” przemijania, doświadczenie własnej 
śmiertelności:

Duch
Pomnij to. Nic stałego ci nie dane. 
Jak mewy na grzebieniu fal, twój duch 
Musi wypocząć na tym co umyka, (s. 135)

Chociaż to obsesyjne niemalże przywoływanie w jednoaktów
kach tematu śmierci i przemijania jako przeznaczenia człowieka 
przywodzi na myśl dramaty Maeterlincka, to gdzieś w tle przypomina 
się nieco późniejsze przecież określenie Bergsona „człowiek to bruzda 
znikliwa”. Doświadczenie znikomości życia u Hofmannsthala fundo
wane jest - nie jak u Maeterlincka - na przekonaniu o tragizmie istnie
nia, lecz wypływa z poczucia ulotności wszystkiego połączonego ze 
skupieniem na przeżywaniu chwil i dnia dzisiejszego (to była materia 
jego pierwszej sztuki i niejednokrotnie dawał też temu wyraz w swo
ich wierszach). W finale Prologu do Antygony odnajdujemy stwier
dzenie, które świadczy nie tylko o estetycznych dominantach jego 
twórczości, ale o dążeniu do piękna i do harmonii:

Student
Bo oddechowi boskości
Nasze nie oprze się ciało, a myśli 
Topnieją stając się muzyką! (s. 139)

Bohaterowie dramatów często dopiero w chwili śmierci dostrze
gają zmysłowe piękności, bogactwo i różnorodność życia:

Claudio
Mam się wypalić, dusza moja cała, 
Tąjedną chwilą wypełniona pała - 
Życia mojego cień niech się rozwieje... 
Teraz, konając, czuję, że istnieję!'’7

47 H. von Hofmannsthal, Ślepiec i śmierć, przel. M. Markowska, „Prawda” 1901, nr 7-8, 
cyt. nr 8, s. 101.
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Formą, która ułatwiała Hofmannsthalowi ekspresję lirycznych 
przeżyć, obiektywizując je i uogólniając jednocześnie, był właśnie 
krótki dramat. W przywoływanej już przy okazji omawiania twórczo
ści Schnitzlera książce Wiedeńska apokalipsa Kuryluk stwierdziła:

Dramaty liryczne Hofmannsthala cechuje właściwa jego poezji magia słowa. Są one 
subiektywną spowiedzią artysty, rozbitą na kilka głosów i wzbogaconą o akompania
ment i tło4".

4K E. Kuryluk, op. cit., s. 94.
49 Dramat poetycki zakłada uniwersalizację znaczeń: „[...] zdarzenia mają się rozgrywać w dwóch 
wymiarach równocześnie hinc et nunc, ale zarazem semper et ubique, nieraz tylko w tym drugim 
wymiarze". (1. Sławińska, Sceniczny gest poety, Kraków 1960, s. 19.)

W eseju tym, pochodzącym z 1903 roku Hofmannsthal dowodził, że sen i teatr mają te same właś
ciwości, odznaczają się ekonomią środków. Por. J. L. Styan, op. cit., s. 185.

Kostiumy historyczne, zderzenie monologów różnych postaci, 
a przede wszystkim konfrontacja z tajemnicą śmierci w teraźniejszości 
dramatu czyniły bardziej sugestywną jednostkową percepcję i rodziły 
poczucie wspólnoty doznań, wprowadzając symptomatyczne przesu
nięcie od jednostki ku jednostkom'”. Utwory Hofmannsthala nie wpi
sują się w krąg sztuk eksperymentujących z materią teatru (chociaż 
ciekawy pod tym względem jest Prolog do Antygony, którego akcja 
rozgrywa się w wewnętrznej przestrzeni snu), ale pokazują, w jaki 
sposób jednoaktówka - forma w XIX wieku par excellence teatralna - 
sprzymierzała się z poezją. Ułatwiała to zjawisko nikłość fabularna 
małych dramatów, sytuacyjność umożliwiająca przedstawienie w cza
sie teraźniejszym najbardziej ważnych i ulotnych momentów wewnę
trznego przeżycia. Teatr w opinii Hofmannsthala - o czym pisał w eseju 
Scena jako obraz senny - ma doprowadzić do spotkania człowieka 
z ukrytą przed nim prawdą* 49 50.

Jednoaktowa twórczość Hofmannsthala winna zostać odnoto
wana z jeszcze jednego powodu, tym razem w związku z muzyczną 
jednoaktówką. Napisana w 1903 roku jednoaktowa tragedia Elektra 
znacznie różniła się od wcześniejszych lirycznych dramatów. Przez 
młodopolskich krytyków została przyjęta nieprzychylnie, zyskała mia
no „tragedii namiętności”, „estetycznego obrazu rozpętanego uczu- 
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cia”51. Ale sześć lat po powstaniu Richard Strauss napisał do niej mu
zykę. Prapremiera powstałej w ten sposób opery miała miejsce w 1909 
roku w Dreźnie. Współpraca twórców zaowocowała innymi dziełami, 
między innymi operą komiczną w jednym akcie Ariadna na Naxos 
(1912)52.

51 M. Posner-Garfeinowa, op. cit., s. 7.
52 Dodajmy przy okazji, że Strauss napisał też muzykę do jednoaktowego dramatu O. Wilde’a 
Salome.
” Por. J. Skuczyński, „Gość nieproszony" (Intruz) Maeterlincka jako teatralne misterium 
człowieka (w świetle studium Przesmyckiego Maurycy Maeterlinck. Stanowisko jego w literaturze 
belgijskiej i powszechnej, [w:] idem, Misterium teatralne. Mickiewicz i inni. Studia i szkice z dzie
jów dramatu i teatru XIX i XX w., Toruń 2000, s. 155-173.
54 Informację o premierze Ślepców podaję za: L. Eustachiewicz, Dramat europejski w la
tach 1887-1918, Warszawa 1993, s. 101. Głosy towarzyszące „wystąpieniom” Maeterlincka ze
brała i opracowała M. Podraza-Kwiatkowska, Wokół twórczości Maeterlincka, [w:] Pro
gramy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprać, eadem, Wrocław 2000. O ocenie 
dramatycznej propozycji Maeterlincka przez polską krytykę pisała m.in. M. B. Stykowa, 
Teatralna recepcja Maeterlincka w okresie Młodej Polski, Wrocław 1980; eadem, Maeterlinck 
w Młodej Polsce (mit dramaturga), [w:] Wśród mitów teatralnych Młodej Polski, red. 1. Sła
wińska, M. B. Stykowa, Kraków 1983, s. 118-141.

Maeterlinck - le tragique quotidien. Symbolizm i sytuacja

Paul Fort wspomina, że na premierze Ślepców w Theatre d’Art jeden 
z widzów zerwał się z miejsca i wybiegł z teatru z okrzykiem „Ależ ja 
nic z tego nie rozumiem!” Gdyby nawet okazało się, że anegdotka jest 
nieprawdziwa, trafnie oddaje ona atmosferę, jaka towarzyszyła wystą
pieniom Maeterlincka. Obok głosów zachwytów pojawiały się wypo
wiedzi zdecydowanie potępiające. Podobna polaryzacja ocen wystąpiła 
też w recepcji jego twórczości w Polsce. Aprobata i entuzjazm - wśród 
pierwszych apologetów byli Waleria Marrené Morzkowska i oczywiście 
Zenon Przesmycki, który napisał o autorze Ślepców obszerne studium53 
- mieszały się z bardzo krytycznym stosunkiem. Ironicznie określano 
Maeterlincka tragikiem dekadentyzmu czy Szekspirem fin de siècle'u54. 
Jednak - i tego faktu nie sposób pominąć - jego utwory i koncepcje od
działały silnie na wielu rozmaitych twórców i miały wpływ na kształt 
europejskiego dramatu. Przyznawał się do tego wpływu Strindberg, 
który zapoznawszy się z dramatami statycznymi, w liście z 1901 roku 
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pisał: „Jeśli chcesz zrozumieć moje przyszłe utwory we właściwy spo
sób, proszę przeczytaj Le Trésor des humbles Maeterlincka, jedną z naj
ważniejszych książek, jakie kiedykolwiek czytałem”55. Powoływał się 
na autora Ślepców Wassily Kandinsky, gdy wymieniał dramaty wyrasta
jące ponad propozycję swojego czasu i odwołujące się do życia ducho
wego człowieka56. Nie sposób także nie wspomnieć o oddziaływaniu na 
kompozytorów, zwłaszcza na Arnolda Schönberga57 *.

” Cyt. za: J. L. Styan, op. cit., s. 186.
56 W. Kandinsky, Eseje o sztuce i artystach, przel. E. Sagan, Kraków 1991, s. 32-33 i 38. 
Dramaty Maeterlincka stanowiły też młodzieńczą lekturę Joyce’a, por. autobiograficzna w du
żej mierze powieść Stejan bohater, przel. K. F. R u d o 1 f, Poznań 1995, s. 32. O wpływie Maeter
lincka na twórczość Leonida Andriejewa por. M. Cymborska-Leboda, Pomiędzy Maeterlinc- 
kiem a ekspresjonistyczną groteską — dramaturgia Leonida Andriejewa, [w:] Porównania. Studia 
o Au/rurze modernizmu, red. R. Z i m a n d. Warszawa 1983, s. 119-137.
” W 1902 roku Schönberg napisał poemat symfoniczny Peleas i Melizanda według utworu 
Maeterlincka (który zresztą zainspirował także Debussy’ego do napisania opery). Ale w kontek
ście rozważań nad jednoaktówką ważniejsza jest kompozycja Erwartung (Oczekiwanie), utwór 
ten określa Schönberg jako monodram, gdyż muzyka jest w nim zespolona z monologiem, napi
sanym przez Manę Pappenheim. Bayerdörfer dostrzega w tej muzycznej jednoaktówce połączenie 
inspiracji Maeterlincka i Strindberga (tu zwłaszcza Silniejszej)', H. P. Bayerdörfer, op. cit., 
s. 39 i nast.

Maeterlinck napisał jeszcze osadzoną w baśniowej scenerii jednoaktówkę Siedem królewien 
(1891), która w Polsce ukazała się w Wyborze pism dramatycznych Maeterlincka tłumaczonych 
przez Z. Przesmyckiego w 1894 roku).

Dlaczego się tak stało? Sztuki Maeterlincka proponowały nową, 
oryginalną koncepcję dzieła scenicznego, wynikającą z refleksji nad 
kondycją teatru, a nade wszystko nad tematyką i kształtem dramatu. 
Pisarz dał temu wyraz w artykule Menus propos - Le théâtre, druko
wanym na łamach „La Jeune Belgique” w 1890 roku, oraz w książce 
Skarb ubogich. Chociaż rozważania te dotyczyły dramatu w ogóle 
(pamiętajmy, że pierwsza sztuka Maeterlincka Księżniczka Malena 
składa się z pięciu aktów i nie jest to jedyny wieloaktowy utwór w je
go twórczości), to maeterlinckowski model dramatu utożsamiany jest 
przeważnie z trzema jednoaktówkami: Ślepcy (1890), Intruz (1890) 
i Wnętrze (1894), które tworzą cykl dramatów połączonych ideą le 
tragique quotidien*. Określenia takie jak dramat statyczny, tragedia 
atmosfery, dramat nastroju nazywają nie tylko pewne cechy formalne, 
lecz kryje się w nich również rdzeń koncepcji filozoficznych. W Za
grzebanej świątyni Maeterlinck pisał:
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Osią tych drobnych dramatów była trwoga przed Nieznanem, które nas otacza [...] 
poeta wierzy w potęgi niewidzialne, olbrzymie i fatalne, których rozmiarów nikt się 
nie domyśla, lecz które podług idei dramatu są nam nieżyczliwe. [...] ów pierwiastek 
nieznany najczęściej przybierał postać śmierci. Nieskończoną, straszną, posępnie czy
hającą obecnością Śmierci była przesycona atmosfera tych dramatów. Problem bytu 
rozwiązywała tylko zagadka jego unicestwienia59.

59 M. Maeterlinck, Zagrzebana świątynia, przeł. Fxxx, Warszawa 1903, s. 90-91.
Ml O zainteresowaniach somnambulizmem jako formie przejawiania się niewiadomego pisał M. Mae
terlinck w Spowiedzi poety zamieszczonej w ,X’Art Modeme”, którą przytoczył Miriam w swoim 
studium; Z. Miriam-Przesmycki, M. Maeterlinck. Stanowisko jego w literaturze belgijskiej 
i powszechnej, [w:] idem, Wybór pism krytycznych, oprać. E. Korzeniewska, t. 1, Kraków 
1967, s. 288-289.
61 Szczególnie bliskie Maeterlinckowi były poglądy Ruysbroecka, Emersona, odwoływał się też do 
myśli Platona, Plotyna, Swedenborga, por. M. Maeterlinck, Skarb ubogich, przeł. F. Mirán
dola, Lwów-Poznań 1926.

W tych dramatach człowiek - skazany na świadectwo zmysłów, 
osadzony w świecie materialnym, zdeterminowany był przez siły 
transcendentne, niedostępne poznaniu racjonalnemu. Poza jego zasię
giem znajdowała się także podświadomość, stanowiąca sferę kontaktu 
z nieodgadnionym, które wpływa na los jednostki. Owo marę tenehra- 
rum duszy ludzkiej objawiało się poprzez stany halucynacji, somnam- 
bulizmu, instynktowne lęki czy irracjonalne przeczucia60. Bohater oka
zywał się igraszką sił, które kształtują jego istnienie, toteż nie mógł 
podejmować działania, tylko biernie wyczekiwać. Natura nie pełniła 
w jednoaktówkach jedynie funkcji ozdobnej, ale uczestnicząc w peł
nym lęku oczekiwaniu człowieka na wypełnienie losu, stała się ich 
współbohaterem. Novum, które zadecydowało o odrębności tragicznej 
kondycji człowieka ukazanej przez Maeterlincka, to podkreślenie 
przynależności jednostki do dwóch porządków: materialnego i nadna
turalnego. Sposób przedstawienia bohaterów i kreowania sytuacji wy
rastał zatem z założeń metafizycznych61.

Formuła dramatu wypracowana przez autora Intruza opierała się 
na założeniach symbolizmu. Według niego symbol był konkretnym, 
zmysłowym obrazem, który nastawiony na wieloznaczność wymykał 
się upraszczającym interpretacjom:
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[...] symbol jest alegorią organiczną, wewnętrzną, korzenie jego giną gdzieś w ciem
nościach, alegoria jest symbolem zewnętrznym, korzenie ma w świetle, ale jej szczyt 
jest jałowym i zwiędłym62.

6: M. Maeterlinck, Menus propos, „La Jeune Belgique” 1891, nr 1, cyt. za: Z. Miriam- 
-Przesmycki, op. cit., s. 286.
*' Potwierdzają to cytaty z jego dramatów, na przykład:
Dziadek ociemniały: „Od dawna już wszyscy kryją tu coś przede mną, coś zaszło tutaj w do
mu... Ale zaczynam pojmować teraz... Zbyt długo mnie oszukiwano!... Więc wy myślicie, że 
nigdy niczego się nie dowiem? Są chwile, w których jestem mniej ślepym od was rozumie
cie?”; M. Maeterlinck, Gość nieproszony. Wybór pism dramatycznych, przel. Z. Prze
smycki, Warszawa 1894, s. 29.
w M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 
1994, s. 102.

Obrazowy, zmysłowy symbol inspirował czytelnika do porzu
cenia jedynie racjonalnych uzasadnień bytu i sugerował tajemnicę. 
Tajemnica istnienia ukrywała się w człowieku, w niezbadanych rejo
nach jego podświadomości, dowodziły jej przeczucia. Przetranspono
wanie na język dramatu sytuacji napięcia i niepokoju, w jakiej został 
postawiony człowiek, który nie rozpoznawał świata pozazmysłowego, 
lecz czasem go przeczuwał, uzyskał Maeterlinck dzięki typowi bier
nego bohatera. Postaci jego jednoaktówek są najczęściej niezindywidua- 
lizowanymi mediami powodowanymi siłą instynktu lub bezimiennymi 
wyrazicielami przeczuć i lęków (Ślepcy, Dziadek i Córka). Symbolem 
dramatu ludzkiej egzystencji był często ślepiec (Intruz, Ślepcy), czło
wiek bezradny, nie mogący rozpoznać własnej sytuacji, zamknięty na 
świat zewnętrzny, lecz otwarty ku wnętrzu i tą drogą poszukujący wspól
noty z naturą, jednością bytu63. Maria Podraza-Kwiatkowska pisała:

[...] symbolizm oznaczał coś więcej niż posługiwanie się symbolem; [...] chodziło 
o kształtowanie ideału poezji (literatury) takiej, do jakiej już dzisiaj przywykliśmy: 
działającej zatem na zasadzie wielorakiej analogii, stanowiącej ewokator nastrojów, 
bodziec do różnorodnych interpretacji64.

Tak rozumiany symbolizm rozwijał się inspirowany zarówno 
myślą idealistyczną o proweniencji platońsko-plotyńskiej, jak i ten
dencjami mistycznymi. W obrębie tego prądu badaczka wyróżniła kil
ka zagadnień: idealizm, sprawy podświadomości, problemy estetyczne 
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zmierzające do podkreślenia syntezy formy i treści65. Dramat Maeter- 
lincka posługiwał się środkami wyrazu stosowanymi przez poezję 
(symbol, sugestia, nastrój, ekwiwalentyzacja uczuć), ale ze względu na 
odrębność rodzajową cechowały go wypracowane w obrębie własnej 
poetyki środki ekspresji: statyka akcji, wzmaganie napięcia przez sce
nografię, symboliczne motywy rozmów, refreniczne ich powtarzanie, 
dialog ukształtowany emocjonalnie i antycypujący katastrofę (sposób 
kształtowania dialogu omówiony zostanie w dalszej części pracy). 
W koncepcji autora Ślepców mały dramat nie tyle miał zostać zrozu
miany przez odbiorcę, ile winien rozbudzić jego uczucia, zawładnąć 
wrażliwością i sugerować - zgodnie z zasadą symbolizmu - nieznaną 
i niezbadaną istotę bytu66. Służyły temu wszystkie elementy teatralnej 
ekspresji: scenografia wydobywająca malarskie efekty, światło, dźwięk 
i milczenie, ruch sceniczny lub jego brak, symbolika rekwizytów itp.67

65 Ibidem, s. 46.
“ Por. M. Maeterlinck, Spowiedź poet)’..., s. 288-289.
67 Na prawach przykładu projektu inscenizacyjnej wizji przywołajmy Jiagment didaskaliów Ślepców: 
„Prastary bór północny, wiekuistego wejrzenia, pod niebem głęboko ugwieżdżonym. — W pośrodku 
i ku głębinom nocy, siedzi bardzo stary ksiądz, owinięty w obszerną, czarną opończę. Popiersie i gło
wa, lekko w ty) przechylone i śmiertelnie nieruchome, opierają się o pień olbrzymiego, dziuplastego
dębu. Twarz jego przerażająco blada, ma nieruchomą trupią bladość wosku, pośród której zieją 
wpółotwarte, fioletowe wargi. I-..) Po prawej strunie sześciu starców ślepych siedzi na głazach, 
pniach i stosach uschłych kiści. - po lewej sześć kobiet, również ślepych, oddzielonych od tamtych 
wywróconym drzewem i załomami skał siedzi naprzeciwko starców. [...] Większość oczekuje z łok
ciami wspartymi na kolanach i twarzą w dłoniach ukrytą; wszyscy robią wrażenie ludzi, którzy 
stracili zwyczaj ruchów niepotrzebnych i nie odwracają już głowy na zagłuszone i niespokojne 
szmery wyspy. Wielkie drzewa nadgrobne, cisy, wierzby plączące, cyprysy, kryją ich wiernym 
swym cieniem. [...] Ciemno nadzwyczaj, pomimo blasków księżycowych, które tu i ówdzie silą się 
rozbić ciemności ulistwienia”. (M. Maeterlinck, Ślepcy, przeł. Z. Przesmycki, [w:] Drama
ty wybrane, red. K. Pleśniarowicz, Kraków 1994, s. 19-20).
“ M. Maeterlinck. Skarb ubogich..., s. 113-115.

Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie, dlaczego krótkie dra
maty stały się znakiem dramaturgii Maeterlincka? Postulat ukazywa
nia nie tragizmu wielkich wydarzeń, lecz tragizmu psychicznego, wa
loryzacja milczenia, a nade wszystko idea dramatu statycznego, czyli 
takiego, w którym twórcy ograniczają akcję materialną i psycholo
giczną wyłącznie do zainteresowania człowiekiem oraz jego stosun
kiem do wszechświata68 *, sprzyjały redukcji fabuły i uprzywilejowaniu 
sytuacji. Uzasadnień i wzorów dla swoich dramatów poszukiwał Ma- 
eterlinck w dramacie starożytnym: „Nie wiem doprawdy, czemu by nie
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możliwym miał być teatr statyczny? Istnieje nawet. Większość sztuk Aj- 
schylosa to wszakże tragedie bezruchu”69.

w Ibidem, s. 114. Autor wymieniał tu między innymi sztuki: Ajschylosa Prometeusza, ale też 
Sofoklesa Ajaksa i Filokleta.
™ Por. H. P. Bayerdörfer, op. cit., s. 32. L. Prorok nazywał je esencją dramaturgii Maeter
lincka, por. L. Prorok, Maeterlinck znany i nieznany, „Dialog” 1959, nr 12, s. 115-116.
71 M. Sugiera, „Sceniczność" i „niesceniczność" jako problem młodopolskiego dramatu, 
[w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995, s. 576-577.

Chociaż wymienione na początku jednoaktówki opierają się na 
różnych modelach sytuacyjnych, to zarówno we Wnętrzu, jak i w Ślep
cach czy w Intruzie dramatycznej prezentacji uległa sytuacja granicz
na. Odbiorca nie śledził od początku okoliczności, które do niej do
prowadziły, konfrontacja z momentem finalnym odebrała mu prawo 
do katharsis, miał ulec presji fatalizmu. Jednoaktowy rozmiar sprzyjał 
zwiększeniu ekspresji, wzmagał intensywność sugestii, oddziaływał 
wypracowaną przez symbolizm techniką eliptyczno-aluzyjną. Toteż 
w krótkich dramatach Maeterlinck osiągnął najwyższą spoistość i do
skonałość swojej koncepcji. Jednoaktówka stała się znakiem jego 
oryginalności70.

Zewnętrznym przejawem innowacji dokonanych przez autora 
Intruza były kłopoty z określeniem gatunkowym jego utworów, nazy
wanych przez recenzentów: obrazami dialogowymi, poematami dialo- 
gizowanymi, symfoniami psychologicznymi. Czy zatem nie były to 
sztuki nieteatralne (wszak Maeterlinck przeznaczał je dla teatru ma
rionetek)? Maeterlinckowskie „kłopoty z teatrem” nie wynikały z jego 
nieznajomości reguł sceny czy teatralnych konwencji, wręcz przeciwnie 
- jak przekonuje Małgorzata Sugiera - znał je doskonale. Jego obawy 
o sceniczne zaistnienie dramatów wiązały się z lękiem przed nastrojami 
publiczności, a nade wszystko z nową rolą przyznaną widowni - współ
uczestnika i kreatora sensów sztuk71. Małe dramaty, o czym świadczy 
przytoczona na początku anegdota, ofiarowały nowy rodzaj scenicznej 
ekspresji. Nastrojowa, symboliczna sytuacja, oddziałując synestezyjnie, 
wymagała od widza aktywnego współudziału, a dzięki otwartemu za
kończeniu stawiała go w sytuacji bohaterów sztuki. Nic więc dziwnego, 
że jednoaktówki Maeterlincka, będąc zapowiedzią nowych trendów, 
spotkały się niejednokrotnie z zarzutem niesceniczności, a nowator
skie wystawienie Wnętrza w reżyserii Pawlikowskiego (1899), chociaż 
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skierowane do wybranej publiczności (wstęp odbywał się za płatnymi 
zaproszeniami), zakończyło się bez braw72.

72 Przedstawienie Wnętrza - poprzedzone odczytem Przybyszewskiego - realizowane było jako 
projekt „teatru wolnego”, który miał działać przy Teatrze Miejskim. W swej inscenizacji Pawli
kowski starał się zrywać z dotychczasowymi odbiorczymi przyzwyczajeniami widzów; służyło 
temu, np. odpowiednie zaaranżowanie widowni: publiczność zajęła miejsca tylko na parterze, 
a loże na piętrach zostały zakryte ogromnymi szarymi płótnami. Por. M. B. Stykowa, Legen
darna inscenizacja Młodej Polski. „Wnętrze" Maurice'a Maeterlincka w reżyserii Tadeusza 
Pawlikowskiego, [w:j Wśród mitów teatralnych Młodej Polski..., s. 309-339. Tezę o nieprzygoto- 
waniu widzów do odbiont sztuk Maeterlincka poświadcza wzmianka Ludwika Solskiego: „Nie ro
zumieli Maeterlincka i cichaczem uciekali ze świetnego przedstawienia Wnętrza", czy uwaga 
L. H. Morstina: „Publiczność nie bardzo rozumiała, do czego jest potrzebna la dekoracja sali, 
komnata wtajemniczonych, ani co mówił do niej Przybyszewski, ani o co chodzi w sztuce”. 
(L. Solski, Wspomnienia 1855-1954; na podstawie tuzinów napisał A. Woycicki, Kraków 
1961, s. 17; L. H. Morstin, Moje przygody teatralne. Warszawa 1961, s. 69, cyt. za: M. B. Sty
kowa, Legendarna inscenizacja..., s. 327).
” Słowa z listu Yeatsa do Olivii Shakespeare z 7 kwietnia 1895 roku, cyt. za: W. Krajewska, 
William Butler Yeats, Warszawa 1976, s. 219. Praca ta stanowiła dla mnie cenne źródło infor
macji o twórczości Yeatsa. Por. też Between Time and Eternit)’. Ninę Essays on W. B. Yeats und his 
Contemporaries Hojmannsthal and Block, red. P. Kirschner, A. Stillmark, Amsterdam—At
lanta 1992.

Yeats - poetycka jednoaktówka w przymierzu z celtycką mitologią

Model Maeterlinckowskiego dramatu oddziaływał również na tych pi
sarzy, dla których propozycja autora Ślepców stanowiła jedynie punkt 
odniesienia dla odmiennych koncepcji symbolizmu, jak to miało miej
sce w przypadku Williama Butlera Yeatsa. Irlandzki poeta odmawiał 
utworom Maeterlincka „mądrości życia”, lecz doceniał ich wartość 
Jako siły, która pomoże ludziom zrozumieć pełniej idealny dramat”73. 
Jego rozumienie symbolu łączyło się z oryginalną koncepcją dramatu 
poetyckiego oraz z myślą o reteatralizacji teatru. Dlatego odwoływał 
się do mitologii celtyckiej, ezoteryzmu, wykorzystywał fascynację 
teatrem japońskim i sztukami Nó; podziw dla Craiga i teatralnego eks
perymentu wiązał z koncepcją dramatu poetyckiego.

Aby pełniej zrozumieć twórczość Yeatsa, trzeba przypomnieć, 
że powstawała ona w ścisłym związku z ideą stworzenia w Dublinie 
sceny narodowej. Z irlandzkiego ruchu dramatycznego wyrósł zarów
no Irish Literary Theater (1899), jak i Abby Theatre. Co znamienne, 
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na otwarcie Abby Theatre (1904) wystawiono dwie jednoaktówki: On 
Baile 's Strand Yeatsa74 i Spreading the News Augusty Izabeli Grego
ry. Oboje autorzy byli bardzo zaangażowani w teatralne przedsięwzię
cia w Dublinie, Yeats jako dyrektor Abby Theatre, a Gregory jako 
inspiratorka i projektodawca. Co więcej, oboje swe dramaturgiczne 
poczynania wiązali przede wszystkim z formą jednoaktową. Gregory 
pisała realistyczne komedie z życia wsi, posługując się specyficznym 
dialektem anglo-irlandzkim, z kolei sztuki Yeatsa proponowały nową 
postać symbolizmu, bo - jak piszę Styan - „symbolizm nie był dla 
niego techniką poetycką, ale przede wszystkim wyrazem wiary”75. 
Pisarze chętnie współpracowali ze sobą, efektem tej współpracy była 
między innymi nastrojowa jednoaktówka o tematyce narodowej Ca- 
thleen, córka Houlihana. Komedie Gregory wnosiły do przedstawień 
kontrastowe jakości estetyczne, gdy zestawiano je w ramach teatralne
go wieczoru ze sztukami Yeatsa. Kameralna scena wymagała ekono
mii środków wyrazu w eksperymentowaniu z realistyczną tematyką - 
na tej niwie autorka Spreading the News czyniła udane próby.

u Po raz pierwszy po polsku dramat ten ukazał się w 1994 roku, por. W. Ru lew i cz, Wstęp, 
[w:] W. B. Yeats, Dramaty, Warszawa 1994. W tomie tym znalazły się następujące jednoaktówki 
powstałe w latach 1902-1939, publikowane wcześniej: Cathleen, córka Houlihana, Pełnia księżyca 
iv marcu. Śmierć Cuchulaina onz po raz pierwszy ukazujące się w języku polskim, wspomniana już 
sztuka Na wybrzeżu Baile, a także Deirdre, Przy źródle jastrzębia. Zmartwychwstanie, Jajo czapli. 
Czyściec.
” J. L. Styan, op. cit., s. 199.
76 Ibidem, s. 200. O dramatach Yeatsa por. J. Burzyńska, Towards a Theory oj Poetic Dra
ma, W. B. Yeats, J. M. Synge. S. O’Casey, Gdańsk 1995.

Yeats zadebiutował w teatrze jednoaktową sztuką The Land of 
Heart’s Desire (1894), ostatni dramat, jaki napisał, The Death of Cu- 
chulain (1938), to też jednoaktówka. Owo przymierze z jednoaktową 
formą organicznie wynikało z koncepcji dramaturgicznych i teatral
nych irlandzkiego autora, który źródło tragedii widział nie w przed
stawieniu konfliktu między postaciami, ale w konflikcie namiętności. 
„Dla Yeatsa dramat był «momentem intensywnego życia», jaki daje 
się osiągnąć dzięki uproszczeniu i sugestywnemu przedstawieniu po
staci i akcji”76, toteż bez względu na przewagę tematycznych i filozo
ficznych tendencji w danym utworze akcja musiała pozostać schema
tyczna, widz zostawał od razu wprowadzany in medias res. Niemalże 



80 Część pierwsza

instruktażowe dla tej tendencji wydaje się porównanie jednoaktówki 
Yeatsa Deirdre (1905-1906) z tragedią w trzech aktach Johna Milling- 
tona Synge’a Deirdre of the Sorrows (1910)77. Utwór Yeatsa odpo
wiada trzeciemu aktowi dramatu Synge’a i koncentruje się jedynie na 
pokazaniu miłości i cierpienia. Synge sytuuje swych bohaterów w bar
dziej sprecyzowanych realiach, zwiększa ilość postaci, przedstawia hi
storię od chwili, gdy pojawił się konflikt. Yeats ogranicza się do przed
stawienia owoców owego konfliktu, natomiast jego podłoże, przebieg 
i przyczyny w krótkich słowach podaję chór. Synge ukazuje większą 
liczbę motywów, uzasadniających zachowanie głównych bohaterów, 
różnicuje ich charaktery, chcąc w celtyckim podaniu odnaleźć prawdy 
psychologiczne. Yeats natomiast dąży do ukazania namiętności niejako 
w czystej postaci, do wyabstrahowania ich z realiów czasu i indywidu
alnych rysów.

77 Przy porównaniu tym korzystam z wniosków przedstawionych przez W. Krajewską, która 
zestawiła wymienione wyżej dramaty, por. W. Krajewska, op. cit. Przy okazji należy zazna
czyć, że Synge związany był z Abby Theatre, debiutował jednoaktówką The Shadow of the 
Glen (1903), dużą silę artystycznego wyrazu osiągnął w drugim dramacie w jednym akcie 
Riders to the Sea (1904) (polski przekład: Jeźdźcy do morza, ,.Dialog” 1957, nr 3). Sztuki te 
utrzymane są w konwencji naturalistycznej.
7M W. Kraj ewska, op. cit., s. 316.

W Deirdre - podobnie jak w The King’s Threshold - statyczna 
akcja i wzór dramatu antycznego miały stanowić podstawy strukturalne. 
W sztuce Yeatsa elementy greckiej tragedii, głównie znacząca rola chó
ru, stopione zostały z Maeterlinckowską techniką tworzenia nastroju 
i antycypacji nieszczęścia. Poczucie, że stanie się coś strasznego i że 
para kochanków zostanie przez starego króla złapana w pułapkę, towa
rzyszy bohaterom i widzowi od pierwszych słów chóru i jak leitmotiv 
przewija się w wypowiedziach i zachowaniach różnych postaci. Wanda 
Krajewska wskazała jeszcze jedną analogię, tym razem z utworem póź
niejszym, z Samoobsługą Pintera (1957), również jednoaktówką. Jedno- 
aktowość wspiera bowiem (niezależnie od okresu, w którym dramat 
powstał, i poetyki) moment napięcia, narastającego w krótkim odcinku 
czasowym i kumulującego się w sytuacji złego oczekiwania - oczeki
wania na katastrofę. Daje tym samym możliwość wyemancypowania 
tego stanu, stwarzając nową emocjonalną i estetyczną jakość, oraz pod
kreśla dramatyczność chwil, „w których pozornie nic się nie dzieje”78.
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Z takiej koncepcji wynikało także - łączące Maeterlincka i Yeatsa 
- nastawienie apsychologiczne. By zaakcentować tę orientację, Maeter- 
linck postulował zastąpienie aktorów marionetkami, a Yeats - nie bez 
znaczącego wpływu Craiga i fascynacji dramatem Wschodu - zaczął 
stosować maski, na przykład w serii jednoaktówek Four Plays for Dan- 
cers™. Środki te służyły odindywidualizowaniu postaci oraz przedsta
wieniu tragizmu istnienia u Maeterlincka i konfliktu namiętności w przy
padku Yeatsa. Według autora Cathleen, córki Houlihana symbolizm 
miał charakter intelektualny, a nie emocjonalny80, a ezoteryczne i okul
tystyczne zainteresowania twórcy wpływały na dobór i interpretację 
symboli. Co jednak ważne, sztuki Yeatsa dają się odbierać na dwóch 
płaszczyznach - bezpośrednich i ukrytych odniesień. Zakorzenione 
w tradycji celtyckiej symbole - „ręka wskazująca drogę do boskiego 
labiryntu”81 - miały pomóc widzom dotrzeć do głębokiej wiedzy o so
bie i o życiu. Toteż irlandzki dramatopisarz konsekwentnie opierał 
fabuły swych utworów na znanych publiczności podaniach i legendach 
celtyckich. Dramat uaktualniał na nowo istniejącą w świadomości od
biorców opowieść, przywoływał ją, uobecniał, pozwalając oddalać się 
od codzienności, aby przywrócić pierwotność doznań82. Pełnił funkcję 
rytuału umożliwiającego zetknięcie z Tajemnicą, bezpośrednie pozna
nie, pozwalał wejść w sferę sacrum. Co więcej, odwołanie do narodo
wych legend i celtyckich mitów wiodło do wspólnotowego przeżycia, 
które teatr - zdaniem Yeatsa - winien przynosić. Uaktywnienie w jed
noaktówkach zapożyczonej fabuły umożliwiało wejście w czas mi
tyczny, koncentrowało uwagę na światoodczuciu. Ciągłość, a jedno
cześnie właściwa tej formie krótkość teatralnego doświadczenia mogła 

7’’ W jednoaktówce Przi’zr-cW/eyu.sfrzę/jiu (1917) w didaskaliach czytamy: „TRZEJ MUZYCY (twa
rze mają ucharakteryzowane tak, by przypominały maski), STRAŻNICZKA ŹRÓDŁA (twarz ma 
ucharakteryzowaną tak, by przypominała maskę), STARZEC (w masce), MŁODZIENIEC (w mas
ce). [...]” Aktorzy w maskach wyglądają bardziej niezwykle, jeśli żadne techniczne środki nie próbu
ją ich od nas oddzielić. Por. Przy źródle jastrzębia, przel. L. Engelking, jw:j W. B. Yeats, 
Dramaty..., s. 98-99.
"" O symbolizmie intelektualnym Yeatsa i emocjonalnym Maeterlincka por. W. Rulewicz, 
W stronę rytuału, [w:] W. B. Yeats, Dramaty..., s. 9 oraz W. Krajewska, op. cit., s. 255.

Cyt. za: J. L. Styan, op. cit., s. 200.
1,2 Por. E. Partyga, Uobecnić i ukryć tajemnicę: związki między teatrem i rytuałem w koncep
cjach teatralnych Bolesława Leśmiana i Williama Butlera Yeatsa, [w:j W stronę rytuału. Od Yeatsa 
do Węgajt, red. M. Sugiera, Kraków 1999, s. 35-36.
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przyczynić się - tak jak w rytuale - do zmiany percepcji, umożliwić 
integracyjny wymiar przeżycia.

Reżyserska działalność Yeatsa pozwoliła mu łączyć ekspery
ment dramatyczny z teatralnym, dużą wagę przywiązywał przy tym - 
zwłaszcza w pierwszym okresie - do słowa jako środka przekazu i od
działywania: „Grecka gra była wielka, bo osiągała wszystko głosem 
i ruchem” - pisał w artykule o teatrze w 1903 roku. Kiedy indziej za
uważał: ,,Lecz jeśli mamy przywrócić słowom godność, to mowa musi 
stać się na scenie ważniejsza od gestów”83. Dlatego tak wiele uwagi 
poświęcał sposobowi recytacji, zachwycał się melorecytacją Florence 
Farr. Korzystając z doświadczeń braci Fay, aktorów, którzy podjęli 
z nim współpracę w Abby Theatre, mógł realizować swoją koncepcję 
sztuki mówienia, deklamacji przechodzącej momentami w pieśń. Sche
matyczna akcja, nieskomplikowana forma i poetycki styl to cechy dra
matu, które miały skupiać uwagę czytelnika na wypowiadanym słowie. 
Podczas przedstawienia efekt oddziaływania na widza współtworzyły: 
maski, pewna hieratyczność gry aktorskiej, wyrażająca się oszczędną 
gestyką, odrealniona scenografia, która oddziaływała barwą, a po za
stosowaniu parawanów - ruchem. Inkantacja przyczyniała się do tego, 
że słowa miały oddziaływać nieomal na zasadzie magicznej, rytualnej 
mocy. W inscenizacyjnych pomysłach Yeats korzystał ze współpracy 
Craiga (np. projekty kostiumów do Na wybrzeżu Baile, zastosowanie 
parawanów w sztuce The Hour Glass, pomagających kreować znacze
nia symboliczne i nastrój). Wszystkie te zabiegi podporządkowane 
były idei dramatu poetyckiego, który stanowił według Yeatsa najdo
skonalszą formę literacką, oddawał rzeczywistość duszy.

The Reform of Theatre, „Samhain” 1903, cyt. za: W. Krajewska, op. cit., s. 259, oraz 
W. B. Yeats, Reforma teatru, przeł. J. Mach, [w:] O dramacie. Od Hugo do Witkiewicza..., 
s. 171.

Jednoaktówka okazała się ulubioną formą Yeatsa, niezastąpioną 
dla jego dramaturgicznych i scenicznych koncepcji, ponieważ mały 
rozmiar ułatwiał wypreparowanie momentów o największym emocjo
nalnym napięciu lub zagęszczeniu symbolicznych znaczeń. Jego sztuki 
współtworzyły ten typ dramatu i teatru, który wykluczał rozrywkę, ale 
także iluzję czy mimetyczne nastawienie. Sytuowały się bowiem na 
biegunie przeciwnym do wieloaktowych realistycznych dramatów, 
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których cechą charakterystyczną była luźna struktura (np. u Shawa), 
proponowały inny model percepcji i inne spojrzenie na funkcje teatru.

W kwestii literackości dramatu Yeats bliski był poglądom Osca
ra Wilde’a. Uważał, że: „Sztuki [...] muszą być literaturą lub muszą 
być pisane w duchu literackim”84, bo mogą żyć niezależnie od sce
nicznego bytu, toteż dbał o publikację wszystkich swoich dramatów, 
zapewniając im literacką autonomię. W wydaniu irlandzkiego drama
turga jednoaktówka nie była tylko teatralną partyturą, ale zyskała lite
racką wartość. Jest to kolejna ze zmian, jaką przeszedł jednoaktowy 
dramat na przełomie wieków, zmiana charakterystyczna nie tylko dla 
sztuk autora The Land of Heart 's Desire^.

W. B. Yeats, The Play. the Player, and the Scene, „Samhain”, 1904, cyt. za: W. Krajewska, 
op. cit., s. 252.
“s W Młodej Polsce poza pierwszą i najdłuższą w twórczości Yeatsa - bo zbudowaną z pięciu scen 
i traktowaną jako utwór wieloaktowy - sztuką Księżniczka Kasia (1892) jego dramaty nie były 
znane. Księżniczka Kasia ukazała się „Chimerze” w 1904 roku, w tłumaczeniu J. Kasprowicza. 
O Yeatsie i jego dramaturgii pisał A. Nowaczyński, który podkreślał, że sztuki irlandzkiego poety to 
statyczne dramaty woli, „w których ludzie zgoła pasywni nic nie działają impulsywnie a jeno «są 
działani»”. Nazwał je dramatami wewnętrznymi, w których symbolizm jest sposobem wprowadzenia 
do dramatu metafizyki. W swoim artykule Nowaczyński porównał Yeatsa do Maeterlincka oraz do 
Wyspiańskiego (z jego pierwszych utworów), nazwał go nawet „irlandzkim Wyspiańskim”. Por. 
A. Nowaczyński, Odrodzenie Erynu, [w:] idem. Co czasy niosą. Warszawa 1909, s. 69- 
-108, zwłaszcza s. 86-95. O znajomości utworów Yeatsa w Młodej Polsce i wiadomościach po
jawiających się o nim w tym okresie por. W. Krajewska, Recepcja literutury angielskiej 
iv Polsce tv okresie modernizmu (1887-1918), Wrocław 1972.

***

Wskazane powyżej propozycje jednoaktowego dramatu nie wyczerpu
ją oczywiście różnorodności jednoaktówek, które pojawiły się na prze
łomie stuleci. Listę można by rozszerzać: o odniesienia do dramatów 
w jednym akcie Paula Ernsta, Gerharta Hauptmanna, Hermanna Suder- 
manna, Franka Wedekinda, Rainera Marii Rilkego, by wymienić kilku 
twórców niemieckojęzycznych; o odwołania do powstałych w latach 
1914-1918 jednoaktówek Bernarda Shawa oraz jednoaktowych sztuk 
wystawianych na scenie „Krzywego Zwierciadła” w Moskwie; tu na 
szczególną uwagę zasługują dramaty Leonida Andriejewa, w tym gro
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teskowo-farsowa Miłość bliźniego*6. Nazwiska i sceny można by jesz
cze mnożyć, by wspomnieć chociażby o debiucie dramatycznym Alek
sandra Błoka, czyli Budzie jarmarcznej wystawionej przez Meyerholda 
w 1906 roku.

“ „Krzywe Zwierciadło” powstało w 1908 roku, głównym reżyserem był w nim Mikołaj 
Jewreniow autor jednoaktowej sztuki W kulisach duszy, którą polska publiczność miała okazję 
oglądać w 1925 roku podczas występów „Krzywego Zwierciadła” w Warszawie. Oprócz 
Andriejewa (tu wspomnę o takich jeszcze sztukach jak, Koń w senacie. Pomnik, Przepiękne 
Sahinki) dla tej sceny pisał także Mikołaj Urcew.

M. Pfister, The theory andanalysis of drama, translated by J. Halliday, Cambridge 1988, 
s. 200. Przytoczmy jeszcze opinię Szondiego: „Okres, w jakim się pojawiła (jednoaktówka - 
M. R.J, był epoką determinizmu: niezależnie od różnic stylistycznych i tematycznych łączy on 
dramatopisarzy, którzy mu się poddali symbolistę Maeterlincka z naturalistą Strindbergiem”. 
(P. Szondi, op. cit., s. 88).
"* Por. D. Ratajczakowa, Świat Fredrowskich jednoaktówek, „Pamiętnik Literacki” 1993, 
z. 1, s. 29.

Załamanie stylu dramatycznego czerpiącego z tradycji piece 
hien faite, potrzeba stworzenia dramatu oddającego przemiany świato
poglądowe doprowadziły do zmiany w sytuacji jednoaktowego drama
tu. W odniesieniu do zjawisk dramatu drugiej połowy XX wieku tacy 
badacze, jak Szondi czy Pfister podkreślali fakt, że jednoaktówka jest 
dramatem człowieka pozbawionego wolności:

Ten rodzaj dramatu bez akcji jest ostatnio szczególnie powszechny. W rzeczywistości 
brak akcji, redukcja akcji do wydarzeń jest jednym z najważniejszych strukturalnych 
przekształceń w dwudziestowiecznym dramacie. Naturalistyczne sztuki jako pierwsze 
prezentowały taką koncepcję postaci, w których postrzegana była jako jednostka 
niesamodzielna, determinowana przez różnorodne genetyczne i społeczne warunki, 
a zatem zdolna do przemyślanych wyborów w bardzo ograniczony sposób. To bardzo 
poważnie ograniczyło możliwości prowadzenia akcji [...] ustanawiając wydarzenie 
jako nadrzędny paradygmat fabuły. Odnosi się to do wielu współczesnych jednoaktó
wek, których strukturę generalnie determinuje pojedyncza sytuacja. W tych sztukach 
wydarzenia dominują nad akcją, ponieważ - z definicji - akcja zakłada następstwo 
różnych sytuacji*7.

Sytuacja - fragment scenicznego tworzywa - od dawna eksplo
rowana była przez małe formy dramatyczne88. Jednak szczególne zna
czenie jednoaktówce sytuacji nadał przełom ostatnich stuleci. Jako 
skrajnie przeciwstawne w stosunku do dramatu akcji przyjmowano 
zarówno jednoaktówki Maeterlincka, jak i Strindberga. Wyjątkową po
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zycję dramatu w jednym akcie tego okresu podkreślał Szondi, pisząc: 
„Jednoaktówka nie jest dramatem w małym formacie, lecz częścią 
dramatu, który urósł do określonej całości. Jego modelem jest scena 
dramatyczna”89. Stanowisko to podtrzymał Bayerdórfer90. To, co nowe 
i innowacyjnie nośne wiązało się w dużej mierze w jednoaktówce z za
trzymaniem uwagi na sytuacji. Wpisanie problematyki zdeterminowania 
człowieka - nie tylko przez środowisko czy czynniki genetyczne, ale 
i przez podświadomość oraz zagadkę transcendencji - w mały dramat 
oraz poszukiwanie nowych środków scenicznych i dramatycznych 
zmieniło jednoaktówkę oraz nadało jej rangę formy eksperymentalnej91.

"9 P. Szondi, op. cit., s. 87.
*° H. P. Bayerdórfer, op. cit., s. 31-34.
91 O przesunięciu jednoaktówki w ramach teatralnego repertuaru z pozycji rozrywkowych do 
1'onny innowacyjno-eksperymentalnej na przełomie XIX i XX wieku pisali: B. Schultze, op.
cit., s. 27, a także H. P. Bayerdórfer, op. cit., s. 35.

P. Chmielowski, Dramat polski doby najnowszej, Lwów 1902, s. 7; S. Przybyszewski, 
op. cit., s. 10.

Jednoaktówka w Młodej Polsce

W Polsce pojawienie się eksperymentu związanego z jednoaktową 
formą wypływało z podobnych co na zachodzie Europy przesłanek 
i łączyło się - przede wszystkim - z asymilacją nowych zjawisk dra
matycznych. Opinia Chmielowskiego, że „to, co przede wszystkim, na 
pierwszy rzut oka, bez wgłębiania się w treść sztuk najnowszych ude
rzać musi każdego to sposępnienie nastroju, brak szczerej, serdecznej 
wesołości” oraz stwierdzenie Przybyszewskiego, że „w nowym dra
macie nic się nie dzieje”92 *, aczkolwiek odnoszą się do większości 
dramatów powstałych na przełomie XIX i XX wieku, to wyznaczają 
zakres zmian wprowadzanych także - a może szczególnie - przez ma
łe formy dramatyczne tego okresu.

Najbardziej widoczną cechą dramatu owego czasu, zainicjowa
ną przez naturalizm, była dążność do uwolnienia go spod prymatu 
akcji i anegdoty. Kryzys akcji głoszony pod hasłem „życie nie jest 
fabułą” rozszerzył się na utwory pozostające poza zasięgiem wpływów 
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naturalizmu. Z pozycji krytyka Piotr Chmielowski tak opisuje zacho
dzące wówczas procesy:

Jeżeli co można poczytać za nowość, to chęć wyrugowania akcji z pozostawieniem 
tylko malowidła stanów duszy. Ale to chęć, to tylko zachcianka teoretyków, a nie sa
mych pisarzy, bo nawet ci co sztuki dla teatru marionetek pisali, czuli, że bez akcji, bez 
kolizji bodaj najsłabszych nie będzie naprawdę dramatu, tylko dialog93.

” P. Chmielowski, op. cit., s. 27.
Z perspektywy badacza S. Mrazek w następujący sposób ocenia zjawiska zachodzące w mło

dopolskim dramacie: „Powszechnie uznaną cechą, wyróżniającą dramat modernistyczny (albo 
jego część), zawierają twierdzenia dotyczące braku racjonalnej motywacji w zakresie konstru
owania fabuły. Czynnikiem scalającym ciąg sytuacji i zdarzeń jest zasada uczuciowa lub wręcz ir
racjonalna”. (S. Mrazek, Środki ekspresji pozaslownej w dramatach Staffa, Tetmajera i Przy
byszewskiego, Wrocław 1980, s. 109).
95 W tym kontekście należy jednak pamiętać o Towarzystwie Miłośników Sceny Dramatycz
nej, które np. w 1896 roku wystawiało Intruza Maeterlincka i była to druga inscenizacja tego 
dramatu w Polsce. O scenach niezależnych w Warszawie związanych z ruchem amatorskim 
por. R. Taborski, Warszawskie teatry prywatne w okresie Młodej Polski 1905-1918, War
szawa 1980. Cenną była także inicjatywa G. Zapolskiej, która w Krakowie zorganizowała 
w 1903 roku Scenę Niezależną. Chociaż działała ona zaledwie przez miesiąc, wystawiono tu 
Matkę L. Rydla, Intruza M. Maeterlincka, Przyjaciela M. Pragi. Por. J. Michalik, Dzieje 
teatru w Krakowie w latach 1893-1915, t. 3, Kraków 1987, s. 134-138. Warto również wspo
mnieć o zawiązaniu w 1897 roku w Krakowie „Towarzystwa Wolnego Teatru”, którego przedsta
wienia miałyby się odbywać raz w miesiącu dla osób zaproszonych (za biletami płatnymi). W skład 
rady artystycznej wchodzili: S. Wyspiański, G. Zapolska, L. Solski. Zalecili oni do wystawie
nia W głębi Maeterlincka, Matkę Rydla, Mele ugra Wyspiańskiego. Por. Z. Parvi, Listy kra
kowskie, „Przegląd Tygodniowy” 1987, nr 50. Niestety, do realizacji tego pomysłu nie doszło.

Próby odchodzenia od akcji zakładały poszukiwanie zasady sca
lającej dramat poza motywacją przyczynowo-skutkową, związaną z ko
lizją dążeń bohaterów94.

Chociaż w Polsce brak małych, wolnych scen95 nie sprzyjał 
rozwojowi „nowej” jednoaktówki, to jednak krótkie utwory - co skon
statować można ze zdziwieniem wobec nieobecności szerszej refleksji 
na temat tej formy - przywoływane były dla podkreślenia nowych 
tendencji w dramacie. Mimo że jednoaktówki Lucjana Rydla, Kazi
mierza Przerwy-Tetmajera, Macieja Szukiewicza nie należą do utwo
rów o najwyższych artystycznych walorach, nieraz wręcz naznaczone są 
piętnem wtómości, to jednak zarówno przez zwolenników, jak i przez 
przeciwników nowych prądów postrzegane były jako signum temporis.
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Z okazji ponownego wydania Sfinksa Tetmajera Antoni Sygie- 
tyński pisał w 1900 roku: „

Rzecz to napisana przed kilku laty (1893) pod wpływem dramatów cudacznych Ma- 
eterlincka [...] zresztą jest to utwór na wskroś modernistyczny, posiadający cechę 
znamienną literatury dzisiejszej i z tego względu zasługuje, jeśli nie na rozbiór szcze
gółowy w zestawieniu z melodramatami symboliczno-mistycznymi Maeterlincka, to 
przynajmniej na kilka słów charakterystyki przedmiotowej’6.

A. Sygietyński, Ruch Artystyczny, „Ateneum” 1900, t. 2, z. 2, s. 417. Chwali Sfinksa 
P. Chmielowski, op. cit., s. 44-45.
” P. Chmielowski, op. cit. To drugi rozdział tej książki, w początkowych jego fragmentach 
oprócz Duchów Świętochowskiego omawiane są wyłącznie jednoaktówki, a o utworach Ma
eterlincka czytamy znamienną uwagę: „Niektóre dramata, a mianowicie jednoaktowe, jak Gość 
nieproszony, Wnętrze - oba osnute na przeczuciu śmierci - robią wrażenie silne i należą do 
utworów niepospolitych”, s. 43.
9" A. Mazanowski, Młoda Polska w powieści, lince i dramacie, Kraków 1902.
w A. Potocki, Polska literatura współczesna, t. 2, Warszawa 1912, s. 125.

Piotr Chmielowski w swej syntezie osiągnięć „dramatu doby 
najnowszej” rozdział Alegoria, symbol cudowność w dramacie rozpo
czyna od prezentacji utworów w jednym akcie autorstwa Rydla, Tetma
jera, Szukiewicza, Orkana, Niemojewskiego97. Również dla Antoniego 
Mazanowskiego Młoda Polska objawiła się w dramacie krótkimi sztu
kami, które przenosiły maeterlinckowskie nastroje, czyli Dies irae, Mat
ką Rydla, Kwiatem pleśni, Śniegiem Szukiewicza, Nocą Orkana98. Po
dobne uwagi - chociaż czynione z dziesięcioletniej perspektywy - zna
lazły się w książce Antoniego Potockiego Polska literatura współcze
sna, Kult jednostki 1890-1910. Opisując proces asymilacji nowych tren
dów w dramacie polskim końca XIX stulecia, badacz zauważył, że za
czynają się one od prób „zrazu nieśmiałych «jednoaktowych», ale bodaj 
dobrej rasy {Sfinks Tetmajera, Matka Rydla)”99. Nie jest też zapewne 
przypadkiem, że w dorobku wielu dramatopisarzy tamtej epoki znajdu
jemy - przeważnie na początku ich twórczości - jednoaktowe utwory. 
Wystarczy przywołać tutaj nazwiska Tetmajera, Rydla, Micińskiego, 
Rittnera czy piszących w innej poetyce Nowaczyńskiego i Gorczyń
skiego. Na osobne przypomnienie zasługują krótkie dramaty Wyspiań
skiego. Nawet gdy znaczącą część jednoaktówek tego czasu potraktu
jemy jako wprawki, także wówczas ujawni się ich eksperymentalny i in
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nowacyjny charakter. Co więcej, jednoaktowość przestaje być pejora
tywnym czy dyskredytującym dramat wyznacznikiem. Mazanowski 
pisał:

Cudną natomiast pieśnią nazwać można Warszawiankę. Uważałbym ten utwór, choć 
tak krótki, za arcydzieło poety, gdyby potem nie napisał dramatu w trzech aktach pt. 
Wesele'* 1“'.

A. Mazanowski, op. cit., s. 182-183.
1111 Na marne napisał Rydel w Berlinie w 1895 roku. Pierwsze wystawienie miało miejsce 10 
października 1895 roku w Krakowie. Sztuka ta była także grana we Lwowie (19 IV 1902)
i Poznaniu (14 V 1903).
1112 L. Tatarowski, Wstęp, [w:] L. Rydel, Wybór dramatów, Wrocław 1983, s. XXVI. Adam 
to sceniczna wersja tak znamiennej dla poezji lat dziewięćdziesiątych XIX wieku postaci 
młodego starca. Na marginesie można dodać, że skontrastowanie postawy dziadka i wnuka jest 
jakby dalekim echem podobnego przeciwstawienia poglądów Kordiana i Grzegorza w pierw
szym akcie Kordiana Słowackiego. O postawie zniechęcenia i znużenia, która cechowała 
lirykę młodego pokolenia w latach dziewięćdziesiątych XIX stulecia (zwłaszcza 1'etmajera) 
pisała M. Podraza-Kwiatkowska, op. cit., s. 98-99. Stereotypowość przedstawionych po
glądów podkreśla z jednej strony odwołanie do frazeologii Ody do młodości, z drugiej - do 
obiegowych stwierdzeń, które były znakiem postawy dekadenckiej (np. „Ja nie mam wiary!” lub 
,/i nam dziś po was popioły zostały i zjałowiony grunt i przeżyty”).

W opisie młodopolskiego krótkiego dramatu ważne wydaje się 
podkreślenie inspiracji płynących z symbolizmu, naturalistyczne próby 
jednoaktówki były późniejsze i nierzadko łączyły się z nurtem popu
larnym. Formy przejściowe, nawiązujące do problematyki nowej sztu
ki, wyrastały z tradycji obrazka rodzajowego (Na marne Rydla) lub 
alegorycznego poematu (Bajka Niemojewskiego).

Na marne Lucjana Rydla (1895)101 stanowi jakby ogniwo po
średnie między obrazkiem rodzajowym a jednoaktówką przełomu 
wieków. W dodatku, sztukę tę można uznać za zamknięty w jeden akt 
ekwiwalent toczonych pod koniec XIX wieku dyskusji - ścierania się 
pozytywistycznego utylitaryzmu i optymizmu poznawczego z poczu
ciem relatywizmu, które cechowało ogarniętych „chorobą znużenia” 
młodych i owocowało pytaniami o cel i sens życia. W tej pisanej wier
szem sztuce doszło - jak zauważa Lesław Tatarowski - do teatralizacji 
poezji, zderzenia wzoru liryki patriotycznej romantyzmu z pesymi
styczną liryką końca wieku102. Tak jak u Blizińskiego rzecz dzieje się 
w środowisku szlacheckim, a dobór postaci zdaje się sugerować, że 
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niebagatelną rolę odgrywać będzie kwestia ożenku. Jednorodność na
stroju, która cechuje wiele symbolicznych i poetyckich utworów, roz
bija tutaj perypetia, mająca wzmóc napięcie i przekonać widza, że mo
żliwe jest pomyślne zakończenie. Jan umiera w chwili, gdy pod wpły
wem argumentów dziadka odzyskał motywację do życia. Śmierć w fi
nale tej sztuki jest odwróceniem stereotypu happyendowego zakończe
nia dramatów w jednym akcie wcześniejszych epok103. Paradoksalnie - 
tak jak w szczęśliwych zakończeniach jednoaktówek nawiązujących do 
tradycji przysłowia dramatycznego - wpływa na wzmocnienie morali- 
zatorsko-dydaktycznego wydźwięku, nota bene zapowiedzianego już 
tytułem sztuki.

Śmierć Adama, chociaż motywowana jego złym stanem zdrowia po nieudanej próbie samobój
stwa, jest jakby sprowokowana myśleniem magicznym. Adam umiera, bo przypadkowo zerwano 
różę, która była dla niego symbolem życia.
IW Bajka Niemojewskiego, przed ukazaniem się drukiem w 1900 roku, wystawiona została w ro
ku 1899.
105 O symbolice studni por. W. Kopaliński, [w:] Słownik symboli. Warszawa 1990, s. 405.
1116 Licencjat: Myślałem, że coś widzę... Nie, ja nic nie widzę!

Nic, nic, nic!... Ślepy jestem! Cały świat jest
mrokiem! (s. 29)
Bo ślepy jestem i ciągle ścigany przez życie! (s. 37)

Z kolei w Bajce Andrzeja Niemojewskiego104 przywołaniu ule
gła moralitetowa konwencja alegorycznych postaci, które pojawiają 
się, by metaforycznie przedstawić koleje ludzkiego losu i dążenie 
człowieka do szczęścia. Młodość (rusałka), Szczęście (pacholę o mo
tylich skrzydłach), Życie (kowal), Śmierć (postać w białej szacie z ko
są) i Licencjat, czyli everyman - to uczestnicy dramatu o dążeniu do 
poznania. Częsty w bajkach - motyw studni, przy której rozgrywa się 
akcja, symbolizuje dostęp do wiedzy ezoterycznej i sfery podświado
mości105. Droga poznania prowadzi w śmierć, przenikają ją typowe dla 
młodopolskiego światopoglądu pierwiastki: relatywizm aksjologiczny, 
eudajmonistyczne dążenie do zaspokojenia pragnień, poczucie deter- 
minizmu, potrzeba wykroczenia poza doświadczenie empiryczne, 
a także stosunek do śmierci, która ma cechy nirwany; pojawia się też 
ważny dla liryki tego czasu motyw wędrówki i figura ślepca106. Bajka 
- w podtytule której znalazło się określenie poemat - jest sprowadzo
ną do jednej odsłony parabolą ludzkiego losu, o tyle wartą zauważe
nia, że stanowi kolejną propozycję odejścia od realizmu na rzecz 
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„symboli pomieszanych z alegorią”107. Przykładów na tę tendencję do
starczają także fragmenty dramatyczne pisane przez Kazimierza Sterlin- 
ga108 zamieszczone w Dramatach (1899) czy w Nastrojach (1900). 
Pokazują one sytuację, która jest metaforą ludzkiego życia, na przykład 
wędrówkę po kole (Koło) czy uporczywe dążenie wzwyż (Excelsior).

1117 Określenie P. Chmielowskiego, op. cit., s. 47.
IO" Warto przy okazji przypomnieć, że Sterling był tłumaczem Księżniczki Maleny Maeterlincka.
1119 Np. Przegląd dramatyczny, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1902, nr 4, s. 42-43 
przy okazji omawiania Mszy majowej, W sieciach satyra. Królowej bajki M. Tatarkiewicza czy 
Sąsiadki Rittnera bądź Na marne Rydla. Zagadnienie nazewnictwa i stosunku do problemu Ga
tunków w dyskursie krytycznoliterackim w okresie Młodej Polski por. M. Głowiński, Ekspre
sja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Kraków 1997, tu zwłaszcza ważne są 
rozdziały: Reguła minimum terminologicznego oraz Problem gatunków.

W młodopolskiej refleksji teoretycznoliterackiej brak jest opisu 
jednoaktówki, termin ten pojawia się w wystąpieniach krytyków przy 
okazji omawiania wydarzeń teatralnych czy dramatycznych, ma na celu 
podkreślenie niewielkiego rozmiaru utworu109. Często mówi się o dro
biazgu dramatycznym, fragmencie. Nie istnieją normy, reguły, które 
opisywałyby czy ustalały konwencje. Krótkie - złożone z jednego aktu 
bądź pojedynczej sceny - formy dramatyczne to zarówno naturalistycz- 
no-satyryczne dramaty Adolfa Nowaczyńskiego, jak i symboliczne ut
wory Amelii Hertzówny, Edwarda Leszczyńskiego czy dramaty Stani
sława Wyspiańskiego. Ich opisu nie ułatwiają podtytuły, czytamy 
w nich: sztuka w jednym akcie, pieśń, fantazja dramatyczna w jednej 
odsłonie, scena dramatyczna, nokturn, pastel, fantazja, akwarela, po
emat dramatyczny bądź dramat w jednym akcie. Zdają się one wska
zywać na zasadę różnorodności, tak charakterystyczną przecież dla 
jednoaktówki. Mnogość odwołań do terminów muzycznych, malar
skich wskazuje na powszechnie znaną i eksponowaną cechę epoki - 
synkretyzm. Klasyfikacja według podtytułowych wyróżników nie wy
daje się być przydatna, właściwie każde dzieło chce tworzyć, o ile nie 
normę gatunkową, to przynajmniej odznaczać się cechą indywidualną, 
którą niosła wyróżniająco-sygnifikująca etykietka. Dlatego prezentacja 
młodopolskiej jednoaktówki zostanie przeprowadzona nie według kla
syfikacji gatunkowej, lecz w odniesieniu do dwóch głównych nurtów 
kształtujących dramat tego czasu: symbolizmu i naturalizmu. Wokół 
nich bowiem grupują się dramaty w jednym akcie, powstałe pod pió
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rem: Lucjana Rydla, Macieja Szukiewicza, Kazimierza Przerwy-Tetma- 
jera, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Micińskiego, Adolfa Nowa- 
czyńskiego, Stanisława Przybyszewskiego, Andrzeja Niemojewskiego, 
Karola Irzykowskiego, Gabrieli Zapolskiej, Amelii Hertzówny, Edwar
da Leszczyńskiego, Tadeusza Rittnera, Stanisława Brzozowskiego, 
Władysława Orkana i innych.

Już samo to zestawienie nazwisk świadczyć może o popularno
ści formy jednoaktowego dramatu. Chociaż różne były losy jednoak
tówek - niektóre pozostały w rękopisach, inne były drukowane, ale nie 
wystawiono ich na scenie, jeszcze inne pomimo zaistnienia w teatrze 
nie zostały ogłoszone drukiem, wreszcie niektóre cieszyły się teatral
nym powodzeniem - to znaczący jest już sam fakt, że mała forma 
zainteresowała tak różnorodne osobowości twórcze. Jednoaktówka jak 
w soczewce skupiała nowe tendencje i zjawiska. W splocie estetycz
nych założeń epoki momentalność, chwilowość odpowiadała poetyce 
impresjonizmu, naturalizmu, a nawet symbolizmu, w którym epifanij- 
ność łączyła się z poznaniem struktur głębokich czy zasłoniętej istoty 
bytu. Neoromantyczne tendencje i sympatie, rozbicie pozytywistycz
nego optymizmu, pretendującego do całościowego badania i ujmowa
nia świata doprowadziło do rewaloryzacji w Młodej Polsce ujęć frag
mentarycznych, momentalnych. Niekiedy jednoaktówkę tego okresu 
można potraktować jako fragment. Scena czy akt, tworzące małe dra
maty, aczkolwiek stanowią skończoną i autonomiczną całość, w od
niesieniu do wieloaktowych dramatów nierzadko wydają się właśnie 
fragmentem, usamodzielnionym epizodem. Stosunek do ujęć fragmen
tarycznych oscyluje w Młodej Polsce między dwoma biegunami. Je
den stanowią krótkie formy (małe prozy, króciutkie liryki)110, drugi 
natomiast - dzieła prozatorskie, dramatyczne będące pasmami scen, 
epizodów, obrazów, niekiedy autonomizujących się w tekście. Ta 
dwubiegunowość w traktowaniu „poetyki fragmentu” wypływa z wpi
sanych w młodopolski horyzont światopoglądowy dążeń do uchwyce
nia pojedynczych wrażeń, uczuć, nastrojów, epizodów.

1111 O wadze i rozmaitości krótkich 1'onn literackich w Młodej Polsce świadczy praca Krystyny 
Zabawy, „Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów” - młodopolskie odmiany krótkiego poematu 
prozą, Kraków 1999.
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„Uchylić drzwi w świat nieznanego” 
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Eksponowanie momentu i gra ze schematami. 
Sytuacja - akcja

Specyfikę krótkiego dramatu trafnie uchwycił Jerzy Żuławski w swo
ich rozważaniach nad Salome Oskara Wilde’a:

To nie jest opowiadanie, to nie jest ilustracja do tej lub onej chwili z dziejów Salome - 
to zasadniczy moment, w którym cała tragedia się ścięła i tak już trwać będzie - na 
wieki, na wieki... [...]. Ale to, co najważniejsze, to owo uchwycenie jej [Salome - 
przyp. M. R.J w zasadniczym, statycznym - rzec by się chciało - momencie. Dramat 
Salome u Wilde’a skondensowany jest nad wyraz i do najprostszych linii sprowadzo
ny. Córa Herodiady nie rozwija się tu przed naszymi oczyma, nie dochodzi powoli 
drogąjakiś wewnętrznych przemian do zamiaru i czynu, lecz ukazuje się przed nami 
gotowa, skończona; jedna chwila, jeden przełom i musi stać się to, co się stało. W wy
padkach, które się przed nami w dziwnie krótkim przeciągu czasu rozgrywają, nie ma 
psychologicznego uzasadnienia jej czynu - leży ono natomiast w jej charakterze, 
uwydatnionym przez poetę nie tylko słowami, ale całym otoczeniem także1.

Ten długi, cytowany prawie in extenso fragment wprowadza wiele okre
śleń znamionujących krótkość i jedność: jedna chwila, jeden przełom, 
zasadniczy, skończony moment, dziwnie krótki przeciąg czasu. Ekspre
sja wynikała zatem ze spojenia problematyki z jednoaktową formą. 
Rozmiar narzucał takie sposoby kształtowania dramatycznego tworzy
wa, jak redukacja, kondensacja, a w nurcie symbolicznym - na co zwra
cał uwagę Żuławski - sprzyjał zintegrowaniu i funkcjonalizacji wszyst-

J. Żuławski, Z Monachium, [w:] Eseje, Warszawa 1960, s. 239.
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kich elementów wizji scenicznej. Dążenie do koherencji w tym wypad
ku podkreślało wagę prezentowanego momentu, zdarzenia, sytuacji.

„Słuchajcie opowiem wam me przeżycie” - mówi poeta w jed
noaktówce Micińskiego Romans siedmiu braci śpiących w Chinach* 2. 
Dramaty w jednym akcie powstające na przełomie XIX i XX wieku 
często nie są próbą opowiedzenia, lecz sposobem oddania in statu 
nascendi momentu zetknięcia się z tajemnicą. Tajemnicą śmierci, mi
łości, przeznaczenia, a szerzej rzecz ujmując, z tajemnicą egzystencji 
dotkniętej w jednostkowym przeżyciu3.

2 T. Miciński, Romans siedmiu braci śpiących w Chinach, [w:] idem, Utwór)’ dramatyczne, 
t. 1, Kraków 1996 s. 263. Adres bibliograficzny jednoaktówek młodopolskich omawianych w tej 
części pracy znajduje się na końcu rozdziału.
2 Takie ujęcie w dużej mierze koresponduje z opisywanym przez J. Waligórę zjawiskiem uwew- 
nętrznienia dramatu. Nie jest przypadkiem, że materiał ilustracyjny przytaczany przez badacza często 
stanowią sztuki jednoaktowe. Por. J. Waligóra, Młodopolski „dramat wewnętrzny". Przejaw)’ 
podmiotowści i subiektywizmu w wybranych utworach dramatycznych, Kraków 2004.
2 B. Szymańska, Mistycy i pesymiści. Wrocław 1991, s. 40. Temu zagadnieniu poświęcony 
jest zwłaszcza rozdział Problematyka przeżyć i ich wartości w Jilozojii polskiego modernizmu.
K. Wyka podejmował temat uczuciowości młodopolskiej w książce Modernizm polski. War
szawa 1959.

Pisząc o uczuciowości modernistycznej jako najczęściej nega
tywnie nacechowanym fenomenie wspólnoty generacyjnego odczu
wania, Kazimierz Wyka określił wspólne pole i rejestr emocji oraz 
nastrojów charakterystycznych dla twórców przełomu wieków. Po
dejmując tę myśl, Beata Szymańska zauważyła, że istotne novum mo
dernistycznej uczuciowości nie polega na waloryzacji tych czy innych 
przeżyć, lecz raczej na „zamanifestowaniu przeżycia jako takiego, bez 
względu na jego wyposażenie jakościowe, ukazaniu samej emocjonal- 
ności”4. Co więcej - jak wskazała autorka - przeżycie i nastrój wiąza
no nie tylko ze sferą psychiczną, ale nadawano im sens ontologiczny, 
sytuując je w polu relacji człowiek - świat. Były one narzędziem po
znania, przebłyskiem tajemnicy bytu. Pojedyncze, autonomiczne do
znanie, przeżycie często stawało się tematem, a zarazem osią kon
strukcyjną jednoaktówek symbolicznych, nastrojowych, poetyckich. 
Samoistną ich cechą byłoby zatem skoncentrowanie na owym dozna
niu, krótkość akcentowała intensywność i często sprzyjała jednorod
ności nastroju.
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Na kształt młodopolskiej jednoaktówki wpłynęły bezpośrednio 
dwie inspiracje: maeterlinckowski wzorzec dramatu statycznego i tra
dycja sceny romantycznej. Te dwie, zdawałoby się, wzajemnie się wy
kluczające tendencje (całościowość i fragmentaryzm) eksplorują to 
samo zjawisko usamodzielnienia pojedynczego stanu, nastroju, prze
życia czy sytuacji. Jeszcze jeden ważny dla niektórych sztuk trop, 
a mianowicie tradycja tragedii antycznej. Wskazywały na nią zarówno 
utwory Maeterlincka, jak i Yeatsa (o czym wspomniano w poprzed
nim rozdziale), odgrywała ona także ważną rolę w kształtowaniu dra
matów Wyspiańskiego. Co istotne, niosła ze sobą nie tylko postulat 
jedności, bliski strukturalnie jednoaktowej propozycji, ale także ideę 
anagnorisis - rozpoznania.

Sytuacja - redukcja

„Przestały nas wabić zawikłane fabuły” - deklarował Stanisław Przy
byszewski w 1905 roku5. Rozmiar jednoaktówki ułatwiał ucieczkę od 
skomplikowanych anegdot i intrygującej akcji, uprawniał do skrótu, 
wzmagając zarazem ekspresję utworów. Warstwa fabularna wielu 
młodopolskich dramatów w jednym akcie jest nader nikła, idąc tropem 
wyznaczonym przez Maeterlincka, maksymalnie bowiem upraszczano 
schematy anegdotyczne6. Na przykład w Matce Rydla namiastkę akcji 
tworzą dwa wydarzenia, które zarazem wyznaczają ramy przedsta
wionej sytuacji7. Kilkunastominutowy dramat zawiera się pomiędzy 
wyprowadzeniem zwłok matki a śmiercią jej córki Helenki. Na doda
tek o pogrzebie odbiorca dowiaduje się pośrednio; świadczą o nim 
zdawkowe uwagi domowników i odgłosy, jakie dochodzą z przestrze
ni współprzedstawionej. Parę zdań wymienionych między osobami 

5 S. Przybyszewski, O dramucie i scenie. Warszawa 1905, s. 10. W rozprawie tej autor nie
jednokrotnie zaznacza, że w nowytn dramacie „właściwie nic się nie dzieje” (s. 6).
6 Pierwiastki maeterlinckizmu, szeroko obecne w utworach dramatycznych młodopolan na prze
łomie XIX i XX wieku, torowały sobie drogę przez jednoaktowe utwory polskich naśladowców 
autora Ślepców i Wnętrza. Na lali maeterlinckizmu powstały np. Matka Rydla (1891-1893), Kwiat 
pleśni Szukiewicza (1899) czy Noc Orkana (1900).
1 Matka bardzo przypomina Intruza Maeterlincka, ale - jakby dla pełniejszego podkreślenia idei le 
tragique quotidien osadzona jest w realistycznej scenerii.
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dramatu, wizja, jaką przeżywa dziewczynka, to wszystko, co zapewnia 
fabularna reprezentacja. Statykę sytuacji narusza odkrycie przez chorą 
dziewczynkę faktu śmierci matki, a to z kolei prowadzi do śmierci 
dziecka.

Jeszcze bardziej ubogi fabularnie jest fragment dramatyczny Or- 
kana Noc. Obraz w jednym akcie*. Analogia do malarstwa sugerowana 
podtytułem uwypukla statykę dramatu. Scenę nocnego pilnowania 
bydła przez dwie siostry i ich czuwania przy ognisku odróżnia od 
żywych obrazów rozmowa i minimalny ruch sceniczny. Jednak dialog 
dziewczynek nie wnosi żadnych istotnych informacji na płaszczyźnie 
komunikacji wewnętrznej, ani nie konstruuje fabuły na poziomie ko
munikacji zewnętrznej. Rozmowa jest jedynie sposobem na nawiąza
nie i podtrzymanie kontaktu, ma pomóc przezwyciężyć sytuację osa
motnienia. Nie do końca to się udaje, milczenie wdziera się pomiędzy 
poszczególne kwestie. Akcent w tym dramacie został przesunięty 
z „dziania się” na trwanie, bowiem daleko ważniejsze od słów i wy
padków zdaje się niedopowiedzenie, niedookreślenie oraz tajemniczy 
nastrój, współtworzony przez odgłosy, które naruszają ciszę nocną* 9. 
Osią konstrukcyjną i czynnikiem wzmagającym napięcie są zawoalo- 
wane i aluzyjnie czynione uwagi o przygotowaniu zabójstwa oraz zna
ki sugerujące, że zamiar ten został spełniony:

* Noc Orkana, która funkcjonuje jako epilog Skopanego świata, była drukowana samodzielnie 
w ,.Życiu" 1900, nr 1 oraz w tomie Nad urwiskiem. Szkice i obrazki (1900).
9 W didaskaliach czytamy między innymi: „Pustka i cisza... Z daleka dolatują wołania jakieś, 
niedomówione słowa, pieśni urywane, klepania kos, cichy płacz i skomlenie skrzypiec, to ginący 
w potrójnych echach odgłos cienkich żałosnych trąb... Przy ognisku, złożonym z żerdzi i jałow
ców - milczenie długie...” (s. 207).

-Maryś!
-Co?
-Jasię boję!
- Czego?
- Sama nie wiem... (Słychać nawoływania dalekie i echa przeciągłe trąb) (s. 209) 
Zosia: Maryś
-Co?
-Nie słyszysz?
- Nie.
- Nie widzisz? Tam...
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Hanka (nagle poziera). Jantoszka!!!! (tuli się do sióstr i patrzy w najwyższym przerażeniu 
w stronę wskazaną. Zosia dygocze zalękniona. Gazda na czole zrobił krzyż. Ogień doga
sa. Mrok.)
Marysia: Wszystkim się ieno zdaje... (s. 215-216)

Końcowe zdanie kwestionuje nawet możliwość jakiejkolwiek 
zmiany w warstwie wydarzeń. Przeczuwane i domniemane morder
stwo może - chociaż nie musi - być mirażem wyobraźni, wytworem 
fantazji sprowokowanej okolicznościami. Cały dramat ewokuje i trans- 
ponuje na widza lęk i niepokój, który niosą ciemność i poczucie osa
motnienia. Sugestywnie zaczerpnięta z życia scena ma - jakby zgodnie 
z dyrektywą Hunta - przez to „co realne wyrazić to, co nierealne”. Sy
tuacja nie zmieniła się, jedynie dogasał ogień, nie doszło nawet do roz
poznania, a jednak... Próba odtworzenia treści Nocy Orkana dowodzi, 
że klucza do tego - jak i wielu jemu podobnych utworów - nie należy 
szukać w warstwie fabularnej. Uwaga odbiorcy nie powinna się kon
centrować na anegdocie.

W jednoaktówce przełomu XIX i XX wieku proces redukcji ob
jął przede wszystkim warstwę wydarzeń, akcja została zastąpiona sy
tuacją. Dokonując charakterystyki jednoaktówki sytuacji, Brigitte 
Schultze10 powołała się na dokonaną przez Pfistera definicję sytuacji. 
Według niego sytuacyjność konstytuują następujące relacje:

10 B. Schultze, Vielfalt von Funktionen und Modellen in Geschichte und Gegenwart: Einakter 
und andere Kurzdramen, [w:] Kurzjbrmen des Dramas: gattungspoetische, epochenspezijische 
und funktionale Horizonte, hg. W. Herg et, B. Schultze, Tübingen-Basel 1996, s. 11-20.

1. Postaci wzajemnie do siebie.
2. Postaci do przedmiotowego kontekstu.
3. Postaci do idealistycznego kontekstu.

Fabuła rodzi się przy zmianie konkretnej sytuacji, w którymś 
z tych aspektów. Pfister stwierdza również, że kategoria konfliktu jest 
fakultatywnym momentem. Dlatego sytuacja może zostać albo wypeł
niona konfliktem, albo wyposażona w potencjalną dynamikę lub być 
bezkonfliktowa, luźna, stabilna. Korzystając z tej definicji, Schultze 
przedstawiła trzy modele jednoaktówek sytuacyjnych, które polegają na:
1) wypełnieniu przedstawionej sytuacji;
2) odsłonięciu sytuacji enigmatycznej;
3) zdemaskowaniu sytuacji typu ładny pozór.
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Badaczka zauważyła przy tym, że szczególnie dużo przykładów 
charakterystycznych dla drugiego modelu pojawiało się wśród krót
kich dramatów od końca XIX wieku i jako znany przykład podała 
Ślepców Maeterlincka.

W celu bliższej prezentacji i charakterystyki młodopolskiej jed
noaktówki proponuję pewne modyfikacje zaproponowanej klasyfikacji. 
Wśród młodopolskich - a sądzę, że nie tylko - jednoaktówek da się wy
różnić nową, inną wersję pierwszego modelu, czyli jednoaktówki pole
gającej na wypełnieniu przedstawionej sytuacji. Opisując ów model, 
Brigitte Schultze odniosła go szczególnie do popularnych w XVIII 
i XIX wieku jednoaktowych komedii, burlesek i wodewili. Ich tema
tyka oscylowała najczęściej wokół sposobu pokonania przeszkód, 
jakie stają na drodze dwojga młodych, kochających się ludzi, którzy 
chcą zawrzeć związek małżeński. Na poziomie komunikacji ze
wnętrznej od początku istniał pełny wgląd w sytuację, natomiast na 
płaszczyźnie komunikacji wewnętrznej wgląd ten w różnym stopniu 
dany był poszczególnym postaciom, przed niektórymi bohaterami 
zakryto obiektywny stan rzeczy. Zróżnicowanie stopnia dostępności 
wiedzy w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej spowodowało, że 
odbiorca, dysponując większą wiedzą, miał uprzywilejowaną pozycję 
i śledził tylko sposób wypełnienia sytuacji. O ile jednak w utworach 
komediowych przedstawiona sytuacja była wyraźnie określoną sytuacją 
finalną czyli tą do wypełnienia której należało dążyć, o tyle w młodo
polskich jednoaktówkach była ona jedynie przeczuwana, sugerowana.

Charakterystycznym momentem wielu symbolicznych, nastrojo
wych utworów jest antycypacja nieszczęścia, niosąca przekonanie o je
go nieuchronności. Owo przekonanie nie wypływało z jakiś racjonal
nych przesłanek, ale rodziło się pod wpływem irracjonalnych przeczuć, 
doznania tajemnicy lub lęku przed nieznanym. Wypełnienie sytuacji 
było zatem czasem mierzenia się z niewiadomym, doświadczania jego 
władzy. Odbiorca nie tylko nie dysponował większą czy bardziej obiek
tywną wiedzą na temat status quo, ale na równi z postaciami uczestni
czył w poznaniu tego, co je otacza, przerasta i determinuje. Nie było 
więc nieprzystawalności między tym, co pojawiało się na płaszczyźnie 
komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Komizm zastąpiono determi- 
nizmem, a widz stał się współuczestnikiem oczekiwania i współtwórcą 
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sensów. Sytuację kształtowała dynamiczna równowaga między tym, 
co jest dane, a potencjalnym wypełnieniem zastanej sytuacji, statykę 
intensyfikowało napięcie wynikające z oczekiwania. Fabularna nikłość 
dramatów powodowała, że na poziomie komunikacji zewnętrznej nie 
trzeba było wielu informacji, aby odbiorca mógł wejść od razu in me- 
dias res. Napięcie rodziło się z lęku przed sprawdzeniem się przeczuć, 
przed niezależnym od postaci dopełnieniem ich losu. Narastało nato
miast w miarę nabierania przekonania o jego nieuchronności. Taki 
wariant jednoaktówki powtarzał się bez względu na to, czy dramat bu
dowały komponenty realistyczne, czy osadzony był w baśniowej lub 
legendarnej scenerii. Co znamienne, pierwsze utwory wykorzystywały 
raczej elementy realistycznej poetyki (Rydel Matka, Tetmajer Sfinks, 
Wizja okrętu, Orkan Noc), ale już wtedy symboliczne traktowanie prze
strzeni, synteza efektów wizualno-dźwiękowych wskazywały, że boha
ter nie był jednowymiarowo zanurzony w empirycznej rzeczywistości, 
ale oddziaływała na niego sfera irracjonalna. Właśnie jej wprowadzenie 
do dramatu było zasadniczym celem przedstawionej sytuacji.

Wydaje się zatem, że aby pełniej scharakteryzować funkcjonu
jące na przełomie XIX i XX wieku jednoaktówki, należy połączyć 
dwa wyróżnione przez Schultze modele: odsłonięcia enigmatycznej 
sytuacji i wypełnienia sytuacji. Przy czym, dodajmy od razu, ten typ 
dramatu w jednym akcie należałoby nazwać wypełnieniem nie sytuacji 
przedstawionej, ale antycypowanej. Przesunięcie takie wynika z prze
słanek filozoficznych, światopoglądowych i implikuje istotne zmiany 
zarówno w samej jednoaktówce, jak i w procesie jej odbioru. Przede 
wszystkim odebranie motywacji działaniom postaci spowodowało 
ustatycznienie dramatu, bohaterowie nie działali, ale jedynie biernie 
oczekiwali na dopełnienie nieszczęścia. Koherencja wszystkich skład
ników teatralnej wizji, intensyfikując środki dramatycznej ekspresji, 
a zatem i działanie sugestiotwórcze, wzmagała napięcie. Zadaniem 
jednoaktówki stało się jak najsilniejsze oddziałanie na widza.

Tendencja do zanikania akcji - rozumianej jako ciąg wydarzeń 
połączonych ze sobą przyczynowo-skutkową relacją, która stanowi 
zarazem oś konstrukcyjną utworu" - waloryzowała ujęcia sytuacyjne,

Dodajmy, że to tendencja znamienna dla całego młodopolskiego dramatu. 
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kształtując poetykę momentalności. Akcyjność podkreślała temporal- 
ny charakter poznania. Jednoaktówka, którą inherentnie stymulował 
krótki czas trwania, z natury rzeczy ograniczała możliwość linearnego 
rozwoju, usiłując ją przekroczyć, unieważnić. Najbardziej spektaku
larnym tego przykładem jest przywoływana wcześniej Noc Władysła
wa Orkana. Początkowy i końcowy moment utworu są niemal równo
ważne, różnica ogranicza się jedynie do stopnia intensywności palenia 
się ogniska. Odbiorcy - zwłaszcza widzowi teatralnemu - niejako 
natychmiast zostaje dany całościowy wgląd w sytuację. Postacie wy
dobywane na moment z mroku przez światło ogniska, gdy płomień do
gasa, zapadają ponownie w ciemność. I wręcz paradoksalnie, ta chwi
la, kiedy światło jest najsilniejsze, nie stanowi czasu uspokojenia, ale 
powoduje spotęgowanie lęku i poczucie jeszcze większej alienacji. 
Z jednej strony światło, rozjaśniając mrok, zwiększa możliwości po
znania i daje poczucie bezpieczeństwa, z drugiej strony natomiast, od
dzielając od ciemności, intensyfikuje ją i czyni jeszcze bardziej groź
ną. Wydźwięk zarówno początkowego, jak i końcowego fragmentu 
podkreśla osaczenie człowieka przez niepoznawalne12. Zaciekawienie, 
jakie w odbiorze towarzyszy oczekiwaniu na dalszy ciąg, wprowadza 
napięcie, które nie będąc rozładowane przez rozwój wypadków, rodzi 
dyskomfort, każę porzucać fabularne uzasadnienia, kieruje ku trans
cendencji. Omawiana jednoaktówka nie może zostać objęta przez wy
żej zaproponowaną kategorię opisu. Wydaje się, że służy raczej jako 
przykład do zasygnalizowania kolejnego modelu jednoaktowego dra
matu: jednoaktówki nastrójowo-ilustracyjnej, impresjonistycznej. Nie 
dochodzi w niej do wyjaśnienia sytuacji czyjej wypełnienia, lecz tylko 
do oddania nastroju, który ją współtworzy.

12 Taka interpretacja koresponduje z myślą Maeterlincka: „Człowiek to tajemnica - poznajemy 
świat, zwiększając jednocześnie zakres tego, co niewytłumaczalne wokół nas. Poznajemy, by na
wyknąć do niepoznawalnego” (M. Maeterlinck, Skarb ubogich, pizeł. E Mirándola, 
Lwów-Poznań 1926, s. 98).

Uważna analiza jednoaktówek sytuacji pozawala na wyodręb
nienie jeszcze jednego, ważnego jej typu, często spokrewnionego z po
przednimi: jednoaktówki rozpoznania.

Zreasumujmy, na przełomie XIX i XX wieku funkcjonują trzy 
modele jednoaktówki sytuacji o nastawieniu amimetycznym:
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1) jednoaktówka nastrojowo-ilustracyjna, która jest rejestracją nastro
ju, wrażenia lub zdarzenia;
2) jednoaktówka dopełniania przeczuć - polega na wypełnieniu anty
cypowanego nieszczęścia;
3) jednoaktówka rozpoznania (odsłaniania tajemnicy), do którego do
chodzi w momencie przełomowym, chwili introspekcji lub w sytuacji 
granicznej13.

” Przy wszelkiego rodzaju klasyfikacjach nieodparcie towarzyszy mi myśl, którą celnie sformu
łował Z. Bauman: „Klasyfikacja sprowadza się do czynności włączania i wyłączania. Każdy akt 
nadawania nazwy rozszczepia świat na dwie części: na byty, do których się ta nazwa stosuje, i na 
całą resztę. [...] l aka operacja włączania i wyłączania jest niezmiennie aktem przemocy wobec 
świata i wymaga uciekania się do jakiejś dozy przymusu” (Z. Bauman, Wieloznaczność nowo
czesna i nowoczesność wieloznaczna, przeł. J. Bauman, Warszawa 1995, s. 13). Dlatego 
zaproponowany przeze mnie podział ma na celu wskazanie pewnych aspektów i różnorodności 
jednoaktówek sytuacji.
141. M atuszewski, Słowacki i nowa sztuka. Warszawa 1902, s. 20.
15 To metaforyczne określenie użyte zostało przez Piotra Chmielowskiego, Dramat polski 
doby najnowszej, rozdz. Sposępnienie nastroju, Lwów 1902, s. 18.

Jednoaktówka nastrójowo-ilustracyj na

Fabularyzacja nastroju bądź tworzenie nastrójotwórczej sytuacji współ
grały z tendencjami kształtującymi sztukę tego czasu i z dążeniem do 
„ukazania samej emocjonalności”. Jak bowiem pisał Ignacy Matu
szewski: „Sztuka nowoczesna jest tylko odzwierciedleniem nastroju 
albo, ściślej mówiąc, legionu «nastrojów» psychicznych ludzkości 
dzisiejszej”14. Przedstawiona w dramacie sytuacja stawała się jakby 
„momentalną fotografią zdjętą ze stanu duszy”15 lub - ale to już prze
ciwstawna tendencja - „ożywionym obrazem”.

Jednoaktówki, które można objąć nazwą nastrój owo-ilustra- 
cyjne, cechuje nade wszystko wielka różnorodność tematyczna i roz
maitość emocjonalnego tonu: od jednolitego nastroju do groteskowego 
zgrzytu. Tym, co pozwala je zestawić razem, jest wypełnienie sytuacji 
jednym nastrojem, wrażeniem czy doznaniem, niekiedy osnutym wo
kół jakiegoś wydarzenia. Nawet, gdy - dzięki zdarzeniu, stanowiące
mu oś prezentowanej sytuacji - dochodziło do jakiś zmian w relacjach 
do przedmiotowego lub idealistycznego kontekstu, zmiany te były 
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ledwo odczuwalne, niekiedy następował powrót do status quo ante. 
Dramaty te jakby miały za zadanie konstatować nastrój, ukazać sposób 
jego narastania, a nie przyczyny zaistnienia, czyjego reperkusje. Dla
tego obok baśniowo-melancholijnych lub baśniowo-żartobliwych 
impresji Guranowskiego czy Tatarkiewicza16 miano nastrojowo-ilu- 
stracyjnej jednoaktówki przystaje także do: nostalgicznego obrazu 
w jednym akcie Zapolskiej Jesiennym wieczorem (1901), historycz
nych scen Wyspiańskiego, czy też żartobliwo-groteskowego utworu 
Śmierć Fauna Tytusa Czyżewskiego (1907). Określenie - impresjoni
styczne, które często im przypisywano, wskazuje na fakt, że dramaty 
te miały na celu wytwarzanie przeżyć, nastrojów transcendentnych 
wobec języka i właśnie taki charakter podkreślają ich podtytuły: pa
stel, akwarela, a nawet - obraz. W większości wymienionych utworów 
przeważają jakości estetyczne łagodne, brak jest kontrastów czy ze
stawień dysonansowych, dopiero w sztukach ocierających się o grote
skę występują efekty nastawione na dysharmonię.

ls M. Guranowski, Natchnienie Beritoli. Akt komiczny, [w:] idem. Madonna z Mantui, 
Warszawa 1923, s. 139-154 oraz Pazik. Akt pastelowy w / akcie, sztuka nagrodzona na kon
kursie „Wędrowca” w 1904 roku, ibidem, s. 155-161; M. Tatarkiewicz, Królowa Bajka. 
Pastel księżycowy w 1 odsłonie, wystawiona w Warszawie w 1900 roku, w Lodzi w 1902, we Lwo
wie i w Krakowie także w 1902; idem, Msza majowa. Obrazek sceniczny w 1 odsłonie wier
szem, z cyklu Pastele, wystawiony we Lwowie w 1902, w Warszawie 1904, druk „Ateneum” 
1901, t. l,z. 2, s. 157-209.

Nastrój budowany jest w różny sposób. W przywołanej już 
wcześniej Nocy Orkana ramę napięciotwórczą stanowią: pozorna sta
bilność sytuacji, statyka i brak prawie jakichkolwiek zdarzeń. Poczucie 
osamotnienia, niezdolności do przeniknięcia tajemnicy chwili, a także 
tajemnicy bytu, bo człowiek to „wieczny płanetnik”, oddaje cała gama 
różnorodnych dźwięków przenikających ciszę nocną. Rozmowa toczy 
się, a raczej urywa, na tle odgłosów wołań, fragmentów dolatujących 
z oddali pieśni, klepania kos, cichego płaczu, skomlenia skrzypiec 
i echa żałosnych trąb. Ta wydaje się nadmierna, aczkolwiek charakte
rystyczna dla młodopolskiego dramatu, polifonia dźwięków stanowi 
próbę pozasemantycznego oddziaływania na wyobraźnię i wrażliwość 
widza. Malarskość ujęcia - dramat ten może przecież przywoływać 
skojarzenia z obrazami Chełmońskiego - wzbogacona została kompo
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nentem dźwiękowym. Nastrój stawał się wypadkową dźwięku, słowa, 
gry światła i mroku.

Paleta środków wywoływania nastroju szybko rozpowszechniła 
się w młodopolskim dramacie. W Jesiennym wieczorem Zapolskiej - 
jednoaktówce bogatszej fabularnie - odnajdujemy wszystkie sposoby 
oddziaływania na odbiorcę. Utwór, pisany z myślą o Modrzejewskiej, 
stanowi przeróbkę wczesnej noweli Awanturnica. W scenicznej wersji 
wątek mezaliansu i akcent melodramatyczny zszedł na plan dalszy, 
ważne stało się uzewnętrznienie tęsknoty i bólu młodej kobiety. Sta
tyczna sytuacja pozwalała rejestrować wrażenia, odcienie emocjonalne 
i wewnętrzne zmagania bohaterki pewnego jesiennego wieczoru, w któ
ry przypadała rocznica śmierci zesłanego na Sybir męża-powstańca. 
Chociaż popowstańcze realia, koloryt lokalny, dokładna lokalizacja 
miejsca i czasu, typowość sytuacji oraz fabuła odsyłają do obrazka ro
dzajowego, to w dramacie - inaczej niż w noweli - Zapolska akcentuje 
nie zewnętrzne, ale wewnętrzne determinanty. Lora, która mieszka 
z ciężko chorym i nieakceptującym jej małżeństwa teściem, w obawie 
o stan jego zdrowia ukrywa fakt śmierci syna. Na dodatek codziennie 
wieczorem musi pisać pod dyktando teścia list do męża. W ów szcze
gólny wieczór ojciec zaczyna podejrzewać prawdę, jednak synowa 
podtrzymuje w nim wiarę w powrót syna. Zapolska stonowała wła
ściwe jej dramatopisarstwu środki ekspresji. Znajomość scenicznych 
reguł, umiejętność transponowania maeterlinckowskich środków na
strój otwórczych w konkretną, bardzo prawdopodobną sytuację spowo
dowała, że rekwizyty, kolor stroju, pora dnia na równi ze słowem, 
a może nawet mocniej od niego, współtworzyły nastrój. Dopełnił go 
upadek krzyża, który dla Lory stanowił symboliczną mogiłę męża. 
Jednoaktówka ta może stanowić przykład nie tylko na ewolucję pozy
tywistycznego obrazka rodzajowego w modernistyczny dramat nastro
ju, ale także na konwencjonalizację i upowszechnienie środków, jakie 
w ramach repertuaru pesymistyczno-zmysłowego17 ukazywały „dra

17 Określenie to pochodzi z ankiety przeprowadzonej przez „Kurier Teatralny” na przełomie 1902 
i 1903 roku. Zapolska także nadesłała swój głos, wyraźnie dystansując się od ogromnie krytycznych 
głosów, np. od opinii Sienkiewicza. Oto fragment jej wypowiedzi: „Nie moda wytwarza w nas 
potrzebę cichej kontemplacji i wniknięcia w nas samych - to jest potrzeba naszej duszy - ten rodzaj 
ciekawości niespokojnej i dręczącej - jaka nami szarpie. Chcemy dotrzeć do źródła - nie unikamy 
nieznanego - przeciwnie, stajemy z niem oko w oko, zdobywając się na tyle odwagi, że pragniemy
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mat duszy”, tragizm życia, który - jak to ujął Jabłonowski - „stał się bar
dziej wewnętrzny, psychologiczny, mniej dekoracyjny i zewnętrzny”18.

już dowiedzieć się. W tych tajemniczych światach przyczyn zaczynamy czuć się bardziej swojsko 
niż w jaskrawości drobiazgów rzeczy hałaśliwych” (G. Zapolska, O scenie, „Kurier Teatralny” 
1902/1903, nr 1, s. 6).

W. Jabłonowski, Chwila obecna. (Dążności i usposobienia). Warszawa 1901, s. 33.
19 M Gerson-Dąbrowska w instruktażowej książce Obruzy żywe (Warszawa 1920) pod
kreśla, że mają one oddziaływać przede wszystkim na zmysł wzroku, dlatego najistotniejszymi 
ich komponentami są kształt, barwa i oświetlenie.
20 O religijnych i kulturowych znaczeniach motywu światła wyłaniającego się z ciemności por. 
M. Lurker, Przesianie symboli w milach, kulturach i religiach, przeł. R. Wojnakowski, 
Kraków 1994, s. 111-128.

Innymi środkami i w innym celu budowany jest nastrój w Kró
lowej Polskiej Korony (1893) Wyspiańskiego. Dramat ten, osnuty wo
kół wydarzenia składania ślubów przez Jana Kazimierza, cechuje 
pewna malarskość ujęcia. Nie przez przypadek utwór powstał w czasie 
pracy nad witrażem o tej samej tematyce, przeznaczonym do katedry 
lwowskiej. Pojawia się w nim tak ważna dla autora Wesela kategoria 
chwili, „chwili osobliwej”. Utwór można porównać do witrażu, który 
w pełni zaczyna oddziaływać wówczas, gdy jest oświetlany przez 
słońce, wydobywające z niego ukryte znaczenie. Królowa Polskiej 
Korony to scena historyczna ukazująca taki właśnie moment nastroju- 
rewelacji.

W sposobie zarysowania sytuacji Wyspiański nawiązuje do tra
dycji żywych obrazów19. Ruch sceniczny ogranicza się bowiem do us
tawienia figur tego spektaklu oraz - po modlitwie Jana Kazimierza 
i kulminacyjnym momencie złożenia ślubów przez króla - do ich wy
prowadzenia. Współbohaterem chwili staje się światło, ono tworzy pod
niosły nastrój. Dokładnie zaznaczone w tekście didaskaliów momenty 
rozjaśniania mroku przez płomienie świec, pierwsze promienie sło
neczne, czy wreszcie blask słońca mogą nasuwać skojarzenia z impre
sjonistycznymi eksperymentami plamą i światłem. Mogą także skła
niać ku innej interpretacji. Archetypiczny obraz rozświetlania ciem
ności, wyłaniania z niej światła, sugeruje wszak oczyszczenie i odro
dzenie20. Walor nastrójotwórczy mają także te wypowiedzi i partie 
dialogowe, w których różne postaci dają wyraz wspólnocie poddania 
się podobnym wrażeniom, a co istotniejsze, właśnie owo przeżycie - 
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doznanie cudu - staje się centrum semantyczno-strukturalnym jedno
aktówki.

W omawianym obrazku historycznym wrażenie ulotności przy
dane scenie składania ślubów lwowskich rodzi się ze stopienia pod
miotowo-przedmiotowej perspektywy. Scena nabiera charakteru histo
rycznej impresji, bo anonimowi rozmówcy komentujący owo wyda
rzenie to jednocześnie odbiorcy i wyraziciele wrażeń21. Do całkowite
go utożsamienia tych ról dochodzi w momencie śpiewu. Uroczysta 
melodia współtworzy podniosły i patetyczny nastrój, udziela się on 
tłumowi biorącemu udział w uroczystości. Uczestnicy podkreślają 
cudowność chwili, lecz zaraz potem kwestionują wartość zobowiązań 
podjętych jakoby pod jej wpływem. Wrażenie mija:

21 Na marginesie moZna zaznaczyć, że w podobny sposób kształtowany jest nastrój w III scenie 
Nocy listopadowej, rozmówcy Goszczyńskiego określeni jako Głos 1, Głos 2, Głos 3. mówią 
o wrażeniach, zmysłowych doznaniach, których są odbiorcami.
22 D. Ratajczakowa, Próby drumatyczne Tytusa Czyżewskiego, ,.Dialog” 1968, nr 2, s. 77. 
Warto dodać, że Śmierć Fauna wystawiona została w 1934 roku przez eksperymentalny Teatr 
Plastyków „Cricot”, stawiający sobie za cel stworzenie teatru czysto malarskiego.

ROZMOWA ROZCHODZĄCYCH SIĘ
- Kwalifikacje ma niebywałe
- Zupełnie nieboszczyk Jegomość brat
- Raptowny charakter, byle nie usta,.
- Vetować trzeba było!
- Obstupui i to mi zwinęło gębę.
- Uważaliście, nie dystyngował urodzeń naszych.
- My! co tak gębujemy możnie...
- Miraculum, miraculum nas uniosło.
- Jaki pogodny dzień rozwidnił się. (s. 74)

Podobny powrót do codzienności obserwujemy w Śmierci fauna 
Tytusa Czyżewskiego. Utwór, nazwany przez Dobrochnę Ratajcza- 
kową dramatem „impresjonistycznym”22, operuje zupełnie inną styli
styką, a jednak i on może zostać zaliczony do grupy dramatów nastro- 
j owo-ilustracyj nych.

Pojawienie się Fauna na polskiej wsi koresponduje z tradycją 
kulturową (trzeba tutaj przypomnieć o „karierze” Dionizosa na prze
łomie XIX i XX wieku, na którą niebagatelny wpływ miała inspiracja 
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Nietzschego), z motywami malarstwa Jacka Malczewskiego, umiesz
czającego postaci Faunów w rodzimym krajobrazie, oraz z tradycją 
sielanki, by przypomnieć tylko narzucający się pamięci fragment Pie
śni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego:

Stada igrają przy wodzie,
A sam pasterz, siedząc w chłodzie,
Gra w piszczałkę proste pieśni;
A faunowie skaczą leśni23.

23 J. Kochanowski, Pieśń świętojańska o Sobótce, Pieśń Panny XII, [w:] idem, Poezje, 
'Warszawa 1988, s. 202. Warto w tym miejscu przypomnieć kilka utworów z interesującego nas 
okresu, które podejmują motyw fauna np.: S. Mallarmego Popołudnie Fauna, W. Rolicza-Liedera Ja 
jestem satyr (satyr niejednokrotnie utożsamiany był z faunem, tak też jest w wierszu Rolicza), K. Tet
majera Szalony Faun, J. Kasprowicza Kosmaty jiiun za nimją biegnie jasnoudą, L. Staffa Faun pod
starzały pochodzący z tomu Galą: kwitnąca. Na marginesie można przypomnieć też opowiadanie 
B. Schulza Pan, wchodzące w skład Sklepów cynamonowych, przywołane w tym kontekście ze 
względu na funkcjonowanie w nim takich samych motywów, chociaż inaczej wykorzystanych 
i funkcjonujących w ramach odmiennej poetyki, jak np.: południe, starość, zagubienie.
24 T. Sinko, Hellada i Roma w Polsce, Lwów 1933, s. 350, cyt. za: J. Kłossowicz, Próby 
dramatyczne awangardy dwudziestolecia, „Dialog” 1960, nr 3, s. 99-100. Kłossowicz dodaje, 
że w tym obrazku widać duży wpływ Wyspiańskiego.
2’ A. Lange w eseju Amor i Faun określa wiek XIX jako wiek Fauna. Jednak według niego Faun 
jest bogiem sprzeczności, „więcej niż samą Miłością”. Symbolizuje prawo natury, namiętności.

Jednak w obrazku Czyżewskiego Faun bynajmniej nie buduje 
arkadyjskiego toposu. Wręcz go narusza. Nie jest też symbolem wital- 
ności, przeciwnie, to on sam - jak zaznaczył Tadeusz Sinko, nazywając 
utwór „pożegnaniem z faunem” - stał się niepotrzebnym w poezji pol
skiej rekwizytem24. Spokój wsi - motyw tak ograny już w sztuce pol
skiej, że zmieniony w skostniały stereotyp, możliwy do przywołania po
przez nikły tekst didaskaliów (rzecz się dzieje wiosną, gdzieś daleko na 
wsi) i charakterystyczne postaci: Starego Proboszcza, Pana Dziedzica, 
Organisty, Wójta, Parobka, Pastuchów itp. - zakłóca pojawienie się 
„starego, ale jarego Fauna”. Przedstawiona wieś to wieś wiosenna, rado
sna, witalna. Ten nastrój budowany jest w dużej mierze słowem (po
czątkowa tyrada bożka) i muzycznym motywem przyśpiewek ludo
wych. Pojawienie się i zabójstwo Fauna, który chciał porwać wiejską 
dziewczynę, jest osią przedstawionej sytuacji. Bożek z dionizyjskiego 
orszaku, dla młodopolan symbol natury, energii, upojenia zmysłowe
go25 został odrzucony, nad jego zwłokami zatriumfowała pieśń radości 
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i witalności wiejskiej dziewczyny. Stary Faun okazał się znakiem 
pustym. W młodzieńczym utworze Czyżewskiego nastąpiło przekre
ślenie tak charakterystycznego dla młodopolan poszukiwania perspek
tywy innych czasów dla własnych doświadczeń, które Głowiński na
zwał równaniem kulturowym26. Nastrój nie miał być pseudonimowany, 
zapośredniczany przez znaki kultury, ale objawiony w konkretnej sytu
acji. Ten akt uwolnienia - dokonany nie bez pewnej nostalgii - następu
je w aurze groteskowego zgrzytu. Dytyrambiczny tok inkantacji Fauna 
zderza się z ludowymi przyśpiewkami, a recytowane przez Proboszcza 
fragmenty Pieśni Horacego mieszają się z gwarą chłopów. Nieprzy- 
stawalność stylistyczna rodzi deformację i generuje groteskę. A jednak 
sytuacja nie zmienia się, wraca jak gdyby do status quo ante. Śmierć 
Fauna, który pojawił się w południową godzinę, zwaną niekiedy go
dziną szatańską, nie zakłóciła biologicznego porządku, gospodarskie
go rytmu prac i pochwały słońca. Dramat zaczyna się i kończy tą samą 
piosenką. Brak reperkusji śmierci Fauna i niezmienny triumf wiosen
nej witalności po odrzuceniu antycznego spadku poświadcza, że cały 
utwór można odczytać jako nostalgiczno-groteskowe pożegnanie. 
Dopatrywano się zatem w nim zapowiedzi futuryzmu i sam Czyżew
ski przychylał się do tej interpretacji27.

„przeciw któremu stanęło prawo ludzkie, społeczne, prawo uległości”. Faun w przeciwieństwie do 
Amora zaszczepia żądzę bezgraniczności, tęsknotę, odkrywa tragizm miłości. A. Lange, Amor 
i Faun, [w:] W czwartym wymiarze. Opowiadania, Kraków 1912, s. 95-111.
2h M. Głowiński, Maska Dionizosa, [w:] idem, Mity przebrane, Kraków 1994, s. 8.
21 Pisał o tym J. Kłossowicz, op. cit.

Do tej grupy jednoaktówek zaliczyć można także: S. Gacki, Rokoko. Obraz romantyczny 
te jednym akcie z prologiem, Kraków 1904; idem, Chryzys. Baśń romantyczna, Kraków 1905; 
W. Lewicki, Pieśń, [w:] O inne życie, Kraków [b.r.w.]; L. H. Morstin, Gdy się pieśń poczę
ła. Dialog dramatyczny w jednej odsłonie, [w:] Pieśni, Kraków 1907, s. 49-74; W. Orkan, Po
grzeb Muzyki, [w:] Miłość pasterska, Lwów 1908; F. Płażek, Arsinoe, [w:] Trzy struny, 
Lwów 1914, s. 5-15; idem, Legenda o królowej Alkestis, Podług Eurypidesa z uwzględnie
niem Hofmannsthala, ibidem, s. 65-92; L. Rydel, Dies Irae. Misterium fantastyczne, Kraków 
1893; L. Rygi er, Na dnie Elstery’, [w:] Wieść o Archaniele. Poezje, Kraków 1916, s. 24-43.

Przykładów jednoaktówek nastrójowo-ilustracyjnych jest oczy
wiście o wiele więcej, nie chodzi jednak o ich ilościową reprezenta
cję28, ale o określenie trendów, które kształtowały formę jednoakto- 
wego dramatu tego typu. W tych miniaturach dramatycznych da się 
zauważyć tendencję paralelną do zjawisk obecnych w nastrojowej 
poezji czy powieści traktowanej jako zespół scen o autonomicznym 
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charakterze29. Trend ten można nazwać atomizacją nastroju i emancy
pacją sceny. Jednoaktowy dramat nastrój owo-ilustracyjny to próba 
zanotowania nastroju środkami teatralnymi, jego sceniczna ilustracja. 
O ile jednoaktówka Zapolskiej stała się - dzięki użyciu skonwencjona
lizowanych znaków i wpisaniu ich do rozmiaru jednoaktowego drama
tu - pigułką nastroju zmysłowo-melancholijnego, o patriotycznym za
barwieniu, o tyle Śmierć Fauna jest znakiem przeciwstawnej tendencji, 
to opowiedzenie się za witalnością. Co istotne, nastrojowa, sceniczna 
jednoaktówka skupiała w sobie dążenia do syntetycznego oddziaływa
nia bodźcami zmysłowymi. Mocny akcent położony na plastyczne środ
ki wyrazu ujawniał się nie tylko w podkreślaniu roli światła i plamy 
barwnej, ale także - zwłaszcza na początku - w statyce sytuacji. Przy 
tworzeniu nastrojowej aury współdziałały światło, kolor, dźwięk, se
mantycznie obciążony rekwizyt, symboliczny motyw.

29 Por. M. Głowiński, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Wrocław 1969.
10 W. Kandinsky, Eseje o sztuce i artystach, przeł. E. Sagan, Kraków 1991, s. 38.

Wizja teatralna wpisana w tekst i potencjalność nastrójotwórcza 
opierały się na wykorzystywaniu zaniedbywanych do tej pory środ
ków teatralnej ekspresji. Chociaż tylko nieliczne z tych dramatów 
doczekały się scenicznej realizacji, to jednak można uznać, że stano
wiły one próbę odchodzenia od werystycznie rozumianej iluzji praw
dopodobieństwa na rzecz prawdopodobieństwa nastroju.

Warto przy okazji zauważyć, że ten sposób istnienia jednoak
tówki będzie później ważny dla eksperymentów awangardy, bo stwarza 
pole do doświadczeń z wieloma tworzywami. Na przykład, jednoak
tówka Kandinsky’ego Der gelhe Klang (Żółty dźwięk), która realizowała 
jego ideał sztuki syntetycznej, miała oddziaływać sumą abstrakcyjnych 
brzmień, kolorów, dźwięków. Według Kandinsky’ego bowiem: „dra
mat składa się z kompleksu wewnętrznych przeżyć (wibracji duszy 
widza)”30.

Jednoaktówka dopełniania przeczuć

Zasadnicza różnica, pozwalająca oddzielić jednoaktówkę dopełniania 
przeczuć od wyżej omawianej, polega na wyraźnie zaznaczonym wpro
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wadzeniu napięcia w sytuację dramatyczną i sposobie jego stopniowa
nia. Arsenał środków wywoływania nastroju właściwie się nie zmienia, 
jednak naczelne miejsce przypada sugestii. Od samego początku sygna
lizowane są możliwości wypełniania sytuacji. Wyznaczają je odgłosy 
współtworzące nastrój, znacząco dobrana pora dnia, a przede wszystkim 
wypowiedzi postaci:

Sfinks Tetmajera:
Anna:

Zdaje mi się, jakby coś złego stać się miało...
[...]

Anna:
Nie wiem, co to jest, ale lękam się czegoś... Zdaje mi się jakby coś 
strasznego krążyło nad domem naszym... (s. 188)

Warszawianka Wyspiańskiego:
Mana:
Odbiegł mnie groza opadła i lęki: -

[...]
Maria:

Nie nazywaj rozkazem, czego pragnie dusza.
Pragnę dlań Sławy: - lęk mnie przed Losem

[zdejmuje;
muzykę szczęścia oddala i zgłuszą.
Niepokój cienie swe nade mnąsnuje. (s. 9)

Kwiat pleśni Szukiewicza:
Starzec:

[...] Tak będę tu czuwał...
Burza jeszcze daleka, lecz zbliża się. Lękam się jej. Urodziła się 
w tej stronie, w której rodziła się zawsze, ilekroć za nią wchodziła 
do zamku ta nienasytna, ta straszna w łzami naszytej opończy 
z próchna... (s. 2-3)

Goście Przybyszewskiego:
Starzec I:

Ha, bo dziwni, dziwni goście zapełnili ich dom zwłaszcza ten je
den, co krok w krok wlecze się za Adamem: gdzie Adam się ru
szy, jest przy nim - taki cień nieoderwany...

Starzec II:
Jakoś mi strasznie niemiło. To jest, jak gdyby jakieś nieszczęście 
zawisło nad tym domem, (s. 105)
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Dramat Germana:
Ktoś:

On nie wie, ale z promieni księżyca 
jakieś przeczucie nieszczęścia prześwieca, 
przeczucie nieszczęścia, (s. 13)

Prolog do Dyktatora Żuławskiego:
Maria: (do siebie) Dzisiaj coś się stanie, (s. 31)

Cytowane przeczucia bohaterów miały walor sugestii. W poety
ce młodopolan sugestia - jak to podkreśla M. Podraza-Kwiatkowska - 
była jednym ze środków poetyckiej ekspresji, który najbardziej akcen
tował rolę odbiorcy31. Użycie jej w dramacie wiązało się z procesem 
kształtowania nowej wrażliwości u odbiorcy teatralnego i innego spo
sobu oddziaływania na publiczność. Sposoby operowania sugestią 
ujawniały się na różnych poziomach wizji teatralnej wpisanej w tekst 
dramatyczny i odnosiły się do jej brzmieniowej, wizualnej, ale i ge- 
styczno-ruchowej reprezentacji. Warstwa słowna była zatem jedną z kil
ku płaszczyzn występowania sugestii. Operując niedookreśleniem i nie
dopowiedzeniem sugestia odsyłała zarówno w stronę filozofii ideali
stycznej, jak i nie poddających się jednoznacznemu opisowi nastrojów 
psychicznych. W przywołanych powyżej cytatach mamy do czynienia 
raczej z tą drugą tendencją. Podobnie jak w utworach poetyckich poja
wiają się zaimki nieokreślone: coś, jakieś, powtarzają się wyrażenia 
podkreślające niepewność lub lęk przed nieznanym: zdaje mi się, nie 
wiem, a próby uszczegółowienia opisu opatrzone są partykułą: jakby, 
jak gdyby. Pierwiastki te nie tylko podkreślają nastrój, ale także budu
ją napięcie, pobudzając oczekiwania odbiorców i sugerując kierunek 
dopełnienia sytuacji. Niedopowiedzenie wynika z niewiedzy, zabar
wionej lękiem, bo intuicja podpowiada, że przyszłość niesie nieszczę

” Rozważając rolę sugestii w poezji symbolicznej, M. Podraza-Kwiatkowska zauważyła: ..Elitarna, 
niejednokrotnie w założeniu hermetyczna koncepcja poezji autonomicznej, poezji czystej, wchłonęła 
zasadę sugestii, która wskazuje właśnie na społeczne istnienie dzieła literackiego, na jego usytuowa
nie wobec odbiorcy. Zasada sugestii mianowicie podsuwa problem, jak należy ukształtować dzieło, 
aby mogło najskuteczniej, zgodnie z założeniami twórcy oddziaływać na odbiorcę. Problem zatem, 
który będzie szczególnie ważny dla sztuki masowej” (M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm 
i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1994, s. 232-233). Uwagi dotyczące sugestii 
— zamieszczone poniżej - opierają się na ustaleniach z rozdziału Sugestia, zwłaszcza zamiesz
czonych na stronach 233-234.
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ście: Jakby coś złego stać się miało, jakieś przeczucie nieszczęścia 
prześwieca, jakby coś strasznego krążyło nad domem naszym” (pod
kreśl. M. R.). Przeczuwane - niejako zapowiedziane - nieszczęście 
uzyskuje status faktu, który bezwzględnie musi się wydarzyć.

Na ukształtowanie takich poglądów wpływ miała ówcześnie fi
lozofia Arthura Schopenhauera i Eduarda Hartmanna. Ultrapesymi- 
styczna filozofia Schopenhauera, mimo że osnową świata uczyniła 
czynnik irracjonalny, czyli działającą na oślep i bez celu wolę, ukazu
jąc świat jako pogrążony w chaosie, mocno podkreśliła uzależnienie 
człowieka od owej bezwzględnie panującej nad nim woli:

Wszystko, co jest przypadkowe, jest tylko względnie przypadkowe, bo w świecie 
realnym - a w nim tylko można się spotkać z przypadkowością - każde zdarzenie jest 
konieczne w odniesieniu do swojej przyczyny: natomiast przypadkowe w odniesieniu 
do wszystkiego innego z czym się ewentualnie spotyka w czasie i przestrzeni. Ponie
waż jednak brak konieczności jest cechą wszystkiego co wolne, więc musiałoby ono 
być niezawisłe od zgoła żadnej przyczyny. [...] Wszystko, co się dzieje, od rzeczy naj
mniejszych aż do największych, dzieje się z konieczności32.

12 A. Schopenhauer, O wolności ludzkiej woli, przeł. A. Stógbauer, Warszawa 1991, s. 17 
i68.
” M. Maeterlinck, Skarb ubogich, przeł. F. Mirándola, Lwów-Poznań 1926.

Maeterlinck nadał determinizmowi podłoże mistyczno-idealistyczne:

Władają nami na razie potęgi dziwne, my zaś domyślamy się jeno ich zamysłów, 
(s. 125)

Działają w nas potęgi tajemne i to jakby w porozumieniu z przygodami. Hodujemy 
w duszy wrogów, którzy wiedzą, co czynią i do czego nas nakłaniają (s. 128)

Dziedziczność, wola i przeznaczenie, wszystko to miesza się z hałasem w duszy ludz
kiej, ponad tym zaś lśni milcząca gwiazda, (s. 134)33

Przypadek, który w większości jednoaktówek poprzednich epok 
był czynnikiem sprawczym akcji, został podporządkowany determini
zmowi. Dlatego czas w wielu jednoaktowych dramatach to okres wy
czekiwania na dopełnianie przeczuć, potwierdzenie poznania intuicyj
nego.
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Taki model jednoaktówki pochodzi niewątpliwie od Ślepców 
i Intruza Maeterlincka34. Jego przykładem jest Sfinks Tetmajera, utwór 
wzbudzający w swoim czasie spore zainteresowanie35. Autor wyko
rzystał wszystkie środki wywoływania napięcia oferowane przez ma- 
eterlinckowski paradygmat, aby wzmóc poczucie determinizmu. Kata
logując je, Antoni Sygietyński kategoriami określającymi ten dramat 
uczynił „nastrój i dreszcz”36. Chociaż był niechętny tej propozycji, 
trafnie wskazał, na czym polega jej swoistość. Nastawienie na tragicz
ny finał wzmacniały bowiem sygnały odnoszące się do sytuacji ze
wnętrznej: burza, pożar, odgłos dzwonu itp., które narzucając odbiór 
zmysłowy, powodowały intensyfikację wrażeń. Współgrały z nimi ko
lorystyka, efekty dźwiękowe, dobór pory dnia, potęgujące nastrój 
dziwności i osaczenia odczuwany przez bohaterów:

M W tłumaczeniu Przesmyckiego z 1894 roku utwór ten opatrzony został tytułem Gość nieproszony. 
O tym, że ten typ jednoaktówki był funkcjonalnie i myślowo nośny, wspominałam już przy okazji 
omawiania twórczości Yeatsa, pisząc o sytuacji złego wyczekiwania. W tym miejscu warto zazna
czyć, że ten sam model sytuacyjny wykorzystuje jednoaktówka Charlesa van Letberghe Les Flai- 
reurs. Powstała ona w roku 1889, ale jej premiera miała miejsce dopiero 3 lata później, podczas gdy 
powstały w 1890 r. Intruz był grany na scenie Paula Forta już w roku jego ukazania się. Ponieważ po
dobieństwo zarówno tematyczne, jak i strukturalne obu sztuk było uderzające, Maeterlinck uznał 
swój dramat za „córkę” Les Flaireurs i zaznaczył, że ma on „une puissance de symbolisation”, której 
jego utworowi brakuje. Z kolei van Letberghe oświadczył, że czynił w swej sztuce zmiany zgodnie 
ze wskazówkami Maeterlincka. Informację na temat jednoaktówki van Lerberghe’a podaję za: 
L. Eustachiewicz, Dramat europejski w latach 1887-1918, Warszawa 1993, s. 96-97, oraz 
H. M. Błock, Mallarmé and the Symbolist Drama, Detroit 1963, rozdz. The Early Symbolist 
Drama, s. 108-109, skąd pochodzi przytoczone powyżej określenie Maeterlincka. Co ciekawe, 
L. Płoszewski podaję, że Wyspiański widział dramat van Lerberghe’a, natomiast nie był na żadnym 
przedstawieniu Maeterlincka. Por. L. Płoszewski, Zagraniczne doświadczenia teatralne Wys
piańskiego, „Pamiętnik Teatralny” 1957, z. 3-4, s. 510.
” Prapremiera SJinksa miała miejsce 7 stycznia 1893 roku w Krakowie. Drukiem dramat wydany 
został w II serii Poezji ( 1894), a potem, razem z Wizją okrętu, w tomie Melancholia ( 1899) w części 
zatytułowanej Fantazje dramatyczne.

„Ani jednej obserwacji nowej, ani jednej myśli głębszej, ani jednego pojęcia, które nie byłoby 
ogólnikiem! Mimo to słuchacze z niepokojem w sercu oczekują katastrofy, choć od chwili pojawie
nia się na scenie Artura Wernera katastrofę przewidują Wynik to istotnie nastroju (podkreśl. M. R.) 
przygotowanego słowami, wywołującego obrazy zmysłowe, rytmem dźwięków powtarzających się 
uparcie, symfonią szeptów szmerów, szelestów, westchnień, jęków, grzmotów, piorunów - światłem 
tajemniczem lampy zielonej, księżyca sennego, łuny krwawej, błyskawic nagłych. Cała muzyka 
dźwięków wpływających na naskórek, na zmysł dotyku! Na takim tle każde wyznanie miłosne wyda 
się porywem dusz, przepojonych uczuciem, a każdy wypadek dramatem wywołującym dreszcz (pod
kreśl. M. R.), zwłaszcza iż co słowo to przeczucie czegoś złowrogiego, a co zdanie to śmierć zagląda
jąca komuś w oczy” (A. Sygietyński, Ruch artystyczny, „Ateneum” 1900, t. 2, z. 2, s. 421).
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Anna: [...] Od czasu do czasu dzieje się koło mnie coś dziwnego, (s. 191) 
Artur: Ta dziewczyna biała jest jak sen, jest jak cud.

W złą jednak chwilę los mnie tu przywiódł, na czyjąś śmierć, (s. 191)

Wypowiedzi te, jak i wiele innych, świadczą, że dialog - zresztą 
nie tylko w tym dramacie - skupiał się na wypadkach zewnętrznych, ale 
dotyczył wewnętrznych stanów postaci. Tej tendencji sprzyjał rozwój 
zainteresowań psychologią i parapsychologią. W kontekście rozważań 
nad nastrojem i nastrójowością terminem często przywoływanym była 
cerebracja bezwiedna. Antoni Lange, powołując się na Maudsleya, na
zywał ją Leibnizowskimi percepcjami nieskończenie małymi i stwier
dził, że z nich rodzi się intuicja, siła, która umożliwia działanie bez 
refleksji37. Przywołane powyżej słowa bohaterów dramatu - wypo
wiedziane jakby pod wpływem asocjacji utajonej (termin, który 
Chmielowski stosował dla cerebracji bezwiednej) - s^expressis verbis 
wyrażonym aktem poznania intuicyjnego, poznania nie podlegającego 
racjonalizacji, osiąganego w chwili bezwiednej introspekcji.

” A. Lange, O sztuce, [w:] idem. Studia i wrażenia. Warszawa 1900, s. 20. Podany dalej 
(w tekście głównym) lennin użyty został przez P. Chmielowskiego, op. cit., s. 18-19.
” M. Podraza-Kwiatkowska interpretowała Sfinksa jako przyrodę, poddaną prawom mechani- 
stycznego determinizmu i zwróciła uwagę na związek z problematyką ludzkiej egzystencji i ta
jemnicy w nią wpisanej, op. cit., s. 133. B. Bulanowska zaproponowała rozszerzenie symbolu 
Sfinksa-Leona na naturę w jej Schopenhauerowskim ujęciu, por. B. Bulanowska, Między 
transcendencją a głębiami podświadomości. O postaci symbolicznej w młodopolskim dramacie 
poetyckim, [w:] Dramat i teatr modernistyczny, red. J. Popiel, Wrocław 1992, s. 119. O re
lacji człowiek - natura w poezji Tetmajera, por. M. Stała, Pejzaż człowieka, Kraków 1994, 
s. 138-154. Autor podkreśla, że punktem wyjścia dla Tetmajera jest koncepcja natury jako ma
szyny działającej zgodnie z prawami lizyki i biologii, człowiek natomiast podlega ślepej przyrod
niczej konieczności.

W Sfinksie los dopełnił się. Dramat zamyka śmierć Artura z rąk 
Leona. Pozorna gra przypadku (spowodowana zbiegiem okoliczności 
wizyta Artura) uwypukla zjawiskowy charakter bytu ludzkiego, który 
zależy od niepodległych i nieznanych człowiekowi sił. Leon, kaleka 
obdarzony jedynie zmysłem węchu, staje się symbolem owej determi
nującej siły. Jeśli Sfmksa-Leona potraktować jako upersonifikowany 
symbol przyrody/natury, to w dramacie Tetmajera jest ona rozumiana 
jako ślepa i bezwzględna moc nieprzychylna człowiekowi38. Spotkanie 
ze Sfinksem to zatem figuratywnie przedstawione spotkanie ze śmier
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cią. W takim ujęciu można potraktować Artura jako everymana za
mkniętego w zaklętym kole determinizmu. Maeterlinckowskie środki 
tworzenia nastroju użyte zostały do zobrazowania le tragique quotidien, 
wyrosłego tym razem na podłożu naturalistyczno-dekadenckiego poglą
du o okrucieństwie natury. W takich jednoaktówkach, jak Matka Rydla 
(1893), Sfinks Tetmajera (1894), Goście Przybyszewskiego (1901), 
Sqsiadka Rittnera (wystawiona w 1902 roku) sytuacje - zarysowane 
nierzadko w realistycznej poetyce - stały się parabolami, ukazującymi 
zdeterminowanie człowieka.

W tej ostatniej czas trwania dramatu równa się nie tylko czaso
wi oczekiwania na dopełnienie się nieszczęścia39, ale staje się także 
czasem wyjaśnienia enigmatycznej sytuacji. Podobnie jak w omawia
nym wyżej Sfinksie poczucie tragizmu nie znajduje tu wyraźnych mo
tywacji w metafizycznych kontekstach. Wręcz przeciwnie, wyznaczają 
go pierwiastki typowe dla naturalistycznej optyki; bohaterowie umie
rają z głodu, wspomina się o środowisku paryskiego półświatka. Jed
nak przez nadanie postaci sąsiadki ambiwalentnej funkcji Rittner 
przekroczył naturalistyczną jednowymiarowość. Wraz z uświadamia
niem sobie przez bohaterów, jak i przez odbiorcę, że sąsiadka to nie 
kobieta lekkich obyczajów, ale upersonifikowana śmierć, zmniejsza się 
rola realistycznie traktowanego otoczenia, a studencki pokój na podda
szu zamienia się w celę śmierci. Rozpoznanie przebiega etapami, towa
rzyszą mu charakterystyczne dla teatralnej metaforyki Maeterlincka 
motywy: bladość postaci, powtórzenia, charakterystyczne odgłosy itp., 
a poczucie dziwności określa zachowanie postaci:

39 Perspektywę taką wyznaczają pierwsze kwestie:
Tomasz: Nie chcę zginąć! Słyszysz? Nie chcę! Jestem młody, silny... Nie dam się. Ależ to... 
(śmieje się) to idiotyzm, to nie ma sensu... przecież to niemożliwe, przecież ludzie nie dopusz
czą. .. (karta 2; s. 2)
Czy:
Jan: To już trwa za długo... trwa strasznie długo... Boję się. Nie męczy mnie tyle głód, co trwoga... 
Boję się, że nie wytrzymam... (karta 12, s. 2; karta 13, s. 1)

Tomasz: Jak ciemno, czemu tak ciemno?
Jan: Prawda... słońce weszło... dzień dawno się zaczął, a jednak to jakiś inny dzień..., 
smutny, okryty zasłona, (podkreśl. M. R.) (k. 20, s. 2)
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Enigmatyczność sytuacji powoduje, że dialog nabiera epistemo- 
logicznego znaczenia:

Sąsiadka: (śmieje się jak przedtem) Znowu tajemnice? Czemu patrzycie na mnie? 
Jan: (z coraz większą trwogą) Ktoś ty?
Sąsiadka: (jak wyżej) Przecież mnie znacie, panowie..., przecież znacie. 
Tomasz: (do Jana) Kto to? Kto?
Jan: (jak wyżej) Straszne... to ta, która mieszkała przed tą, która była chora, która 

umarła.
Tomasz: (cicho, cofając się) Proszę... powiedzieć nam... czego pani chce... czem mo

żemy...
Sąsiadka: (wyciągając z kieszeni kawałek chleha) A? Nie (patrząc na nich przenikli

wie) To wyście mnie zawołali, wołaliście mnie od dawna, (k. 21, s. 2, k. 22, s. 1)

Czas trwania dramatu jest czasem odsłaniania egzystencjalnej 
prawdy o sąsiedztwie życia i śmierci, otwarcia na tajemnicę ich koeg
zystencji.

Na podobnym modelu sytuacyjnym oparte są jednoaktówki Wizja 
okrętu Tetmajera (1896) i Goście Przybyszewskiego. Zanurzone w mae- 
terlinckowskiej nastrojowości waloryzują czynnik poznania zmysłowe
go, ale jego przedmiotem czynią treści psychiki. Rozpoczynająca dra
mat Przybyszewskiego rozmowa starców wprowadza odbiorcę in me- 
dias res tematyki i prawdopodobnego przebiegu wypełniania sytuacji:

S 11: Tam jakaś tajemnica na dnie się ukrywa. Jakaś straszna tajemnica. Mnie nie 
oszukają pozory, ani te ciągłe bale, ani ta sztuczna wesołość, (s. 104)
S 1: Co tam się na dnie kryć może? Jaka tajemnicza zbrodnia? Co?
S II: Bo ja wiem? Zbrodnia - hm - wszystko jest zbrodnią - człowiek na to jest stwo
rzony, by płodził zbrodnię, (s. 104)

Z kolei w dramacie Tetmajera dwukrotnie wzmiankowana wizja 
wyznacza ramy przedstawionej sytuacji i skupiając zainteresowanie na 
doświadczeniu wewnętrznym bohaterów, czyni z tej jednoaktówki 
namiastkę teatru duszy40. W obu utworach sytuację wypełnia proces 
odgadywania nieszczęścia oraz eksterioryzacja narastającego poczucia 
winy. W Wizji okrętu znajdowało ono uzasadnienie w historii życia 
Marii (u jego podłoża leżała zdrada), natomiast Adama, bohatera Go

40 O wizji w tym dramacie por. J. Waligóra, op. cit., s. 140-142.
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ści, nękają wyrzuty sumienia, których przyczyna pozostaje niewyja
śniona. Abstrakcyjność winy, jej niedookreśloność i brak racjonalnych 
uzasadnień miały służyć uogólnieniu poglądu na temat conditio huma- 
na. Adam stał się figurą współczesnego Przybyszewskiemu człowieka 
(Chmielowski nazywa postaci jego dramatów konglomeratami, bo nie 
posiadają cech narodowych, ale naznaczone są znamionami czasu41) 
zdeterminowanego przez własną naturę. Goście są jedyną jednoak
tówką autora Requiem aeternam. Różnica między nią a kilkuaktowymi 
dramatami kryje się nie tylko w większej dozie abstrakcjonizmu, ale 
i w zintensyfikowaniu napięcia. Jednoaktowość sprzyjała kondensacji 
ładunku emocjonalnego, toteż Chmielowski nazwał ten utwór „algebrą 
namiętności”, która po mistrzowsku wywołuje uczucie „grozy tragicz
nej”. Podobnie oceniał Gości Feldman42.

41 P. Chmielowski, op. cit., rozdz. Taniec miłości i śmierci, s. 129.
42 Ibidem, s. 149. „Najswobodniej oczywiście będzie się czuł Przybyszewski, gdzie można stać 
poza realizmem, operować czystą »nagą duszą«. Np. w Gościach sumienie fatum, mające speł
nić karę za zbrodnie, symbolizuje się postaciami ludzkimi i Erynie biczują człowieka, w śmierć 
pędzą. Przy całej zależności od Maeterlincka autor osiąga tu szczyt grozy” (W. Feldman, 
Współczesna literatura polska, oprać. T. Walas, t. 2, Kraków 1985, s. 42).

Powtórzmy, cechą wyodrębniającą ten typ jednoaktówki było 
wewnętrzne napięcie, wynikające z oczekiwania na dopełnienie się 
nieszczęścia, które zostało intuicyjnie przeczute. Owo przeświadcze
nie sprawiało, że zdeterminowani nim bohaterowie byli bierni. Tak 
jednoznacznie pesymistyczna ocena kondycji człowieka, jak gdyby 
ubezwłasnowolnienie bohaterów, przy jednoczesnym niemalże pro
wokacyjnym pomijaniu aspektu ich scenicznej atrakcyjności powo
dowały, że nawet utwory o małych walorach artystycznych czy myślo
wych wywoływały reperkusje. Tym bardziej, że stanowiły one jedną 
z pierwszych propozycji nowego dramatu, większość z nich powsta
wała w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku lub na samym początku 
kolejnego. Jednoaktówka dopełniania przeczuć, związana z determini
stycznymi poglądami tamtego czasu, zapowiadała jednoaktowe dra
maty XX stulecia, które pokazywały człowieka pozbawionego wolno
ści. Jednocześnie kształtowała ten rodzaj sytuacji, które - podobnie jak 
w utworach ilustracyjno-nastroj owych - można określić impresywnymi: 
bohaterowie percypowali świat, a dramat obliczony na przekaz ich od
czuć i emocji odwoływał się w czasie odbioru do zasady empatii.
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Innowacyjność modelu jednoaktówki sytuacji, której sposób 
wypełnienia wskazywała antycypacja katastrofy i która uczyniwszy 
atmosferę główną wartością dramatu, odwoływała się do odbioru zmy
słowego, była - paradoksalnie - jej siłą i słabością. Nastrój stał się nie 
tylko naczelną kategorią opisową, ale miał wskazywać na to, co nie 
poddając się racjonalizacji, kształtuje życie codzienne. Wypróbowana 
i zdająca egzamin w jednoaktówkach technika tworzenia nastroju 
przenoszona do dramatów wieloaktowych traciła swoją sugestywność. 
Konieczność operowania większym materiałem fabularnym rozmywa
ła jednolitość atmosfery, a nikłość konfliktu dramatycznego utrudniała 
motywację działań. Brzozowski zauważał, że nastrojowość w teatrze:

Przedstawia (...) wielkie niebezpieczeństwa. Nastrój, ale czyj? Twórcy. Dobrze, ale teraz 
nastrój ten ma być wywoływany na widowni wszelkimi środkami: i oto osoby działające 
mówią nieraz i robią nie to, co z logiki dramatu wypływa, lecz to, co może w odpowiedni 
sposób na duszę widowni podziałać. Oczywiste spaczenie zadania i formy dramatycznej 
(...) W każdym razie to, co jest słabością musi być przezwyciężone. Nade wszystko zaś 
słabość ta właśnie nie może być uważana za zasadniczą zaletę i za to, co stanowi o war
tości. Takie „odwrócenia wartości” mają często miejsce w epokach wyjściowych. Dra
mat symboliczny, nastrojowy jest tylko formą przejściową”.

Z drugiej strony, to co w maeterlinckowskim wydaniu jednoak
tówki było nowością, powielane przez naśladowców szybko uległo 
schematyzacji, stało się manierą. Niestety, gros młodopolskich jedno
aktówek nie ustrzegło się tego błędu* 44.

41 S. Brzozowski, Współczesne kierunki w literaturze polskiej wobec życia, „Glos” 1903,nr 19- 
-22, [w:] idem, Eseje i studia o literaturze, oprać. H. Markiewicz, t. 1, Wrocław 1990, s. 90.
44 Najjaskrawszym przykładem tej tendencji jest Kwiat pleśni Szukiewicza, który wystawiony został 
w Krakowie (16 Ul 1899). Sztukę tę przedstawiono w ramach wieczoru jednoaktówek, w czasie 
którego pokazano Błięnze Maeterlincka, Trzy dusze J. Stena (L. Bruneta). R. Tatarski podaję, że 
sztuka Szukiewicza napisana została prawdopodobnie na prośbę Pawlikowskiego, który potrzebował 
nowej jednoaktówki do wystawienia wraz z Wnętrzem. R. Taborski, Maciej Szukiewicz — dra- 
matopisarz modernistyczny, ..Przegląd Humanistyczny” 1964, nr 3, s. 31-39.

Przykładem dramatu w jednym akcie, który wykorzystując ele
menty nastrójotwórczej techniki, proponuje własną poetykę oraz mie
rzy się z pojęciem tragizmu jest Warszawianka Wyspiańskiego (1898). 
Nie ma tu miejsca na jej szczegółową interpretację, bo stanowić by 
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ona musiała przedmiot odrębnego szkicu45. Warszawiance trzeba jed
nak poświęcić nieco więcej uwagi, bo model jednoaktówki antycypa
cji nieszczęścia przerodził się w niej w dramat rozpoznania.

45 Bibliografia studiów poświęconych Warszawiance jest bardzo bogata. Pisali o niej np.: 
A. Grzyinała-Siedlecki, Chłopicki i romantycy w „Pieśni z 1831 roku", [w:] Aneks do 
S. Wyspiański, Warszawianka. Pieśń z roku 1831, przedmowa i oprać. A. Łempicką, Kra- 
ków-Wroclaw 1983; L. Schiller, [w:] Teatr ogromny, Warszawa 1961; O. Ortwin, Moment 
dziejowy’ w Warszawiance" Wyspiańskiego, [w:J idem, O Wyspiańskim i dramacie, oprać. 
J. Czachowska, Warszawa 1969; 1. Pannenkowa, Wyspiański na nowo odczytany („ Wese
le" — „Wyzwolenie" - „Warszawianka"), [w:] Aneks...; J. Nowakowski, Wstęp [w:] 
S. Wyspiański, Warszawianka. Lelewel. Noc listopadowa, Wrocław-Gdańsk, 1974; A. Lem- 
picka, Wyspiański pisarz dramatyczny. Idee i formy. Warszawa 1973. Jednymi z ostatnich po
zycji, którym wiele zawdzięczam, są: artykuł S. Wrzoska, „Warszawianka" inaczej, „Ruch 
Literacki” 1997, z. 1 oraz A. Ziołowicz, Wstęp, [w:] S. Wyspiański, Warszawianka, Kra
ków 1999.
46 A. Łempicką, op. cit., s. 243-244.

Stwierdzenie Anieli Łempickiej, że „modna poetyka dramatu” 
doznała w Warszawiance „oryginalnego rozwinięcia”46, pozytywnie 
wartościując sztukę Wyspiańskiego, wpisuje się w ten typ odbioru, 
który pozostawia ją w grupie maeterlinckowskich dramatów przed
stawiających wypełniony lękiem i grozą czas oczekiwania na spełnie
nie losu. Typowy dla sztuk Maeterlincka schemat wypełnienia sytuacji 
przywołany został jakby podwójnie. Po pierwsze, w cytowanej kilka 
stron wcześniej wypowiedzi, Maria przeczuwa nieszczęście i dzieląc 
się z siostrą swoimi odczuciami, antycypuje katastrofę (to model In
truza). Po drugie, wiedza o przedstawionej sytuacji dana jest poszcze
gólnym postaciom w różnym stopniu. Wejście Starego Wiarusa stano
wi kulminacyjny moment dramatu. Prawda pozostaje ukryta przed 
osobą najżywotniej nią zainteresowaną, a napięcie, wynikające z kon
frontacji z wiadomością o dopełnieniu nieszczęścia, falą retardacji 
przesunięte zostało na koniec utworu (przypominają się tu pewne ce
chy modelu Wnętrza).

Nie da się jednak zamknąć Warszawianki w zaproponowanej 
przez Łempicką formule interpretacyjnej. Zresztą-jak zauważył Ste
fan Wrzosek - takich upraszczających sądów było więcej. Być może 
przyczynił się do ich powstawania sam podtytuł dramatu, czyli Pieśń 
z roku 1831. Ułatwiał on porównywanie utworu do obrazków patrio
tycznych, do „żywego obrazu” (Łempicką) czy „inscenizacji” „rze
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czywistego momentu dziejowego” (Nowakowski)47. Toteż odczyty
wano Warszawiankę jako rozrachunek z patriotyczną tradycją, pole
mikę z postawą ofiamictwa48 wpisane w model statycznego dramatu 
Maeterlincka. Sztuka Wyspiańskiego wyrasta ponad ten wzorzec, bo 
czas oczekiwania jest też okresem mierzenia się z prawdą i dorastania 
do niej. Wypełnia go rozmowa, dzięki której - poprzez zderzenie prawd 
cząstkowych, opinii, przeczuć, lęków - owocem oczekiwania okazuje 
się tragiczna anagnorisis. Poznanie, które staje się udziałem zarówno 
Marii, jak i Chłopickiego odsyła do tradycji tragedii greckiej49. Stefan 
Wrzosek, porównując Warszawiankę z Królem Edypem50, nazywał ją 
„dramatem wiedzy tragicznej”. Nie chodzi tutaj o myślenie o tragedii 
w kategoriach estetycznego opisu gatunku, ale o perspektywę metafi
zycznej, pozasubiektywnej motywacji, która wiedzie do rozpoznania.

47 S. Wrzosek, op. cit., s. 42. Warszawianką wystawiono w Krakowie 26 stycznia 1898 roku. Na 
teatralny wieczór składały się prócz niej: Wspomnienie Obrazek dramatyczny w 1-ej odsłonie Grylita 
(pseud. B. Roniker-Jaxa) oraz Noc w Belwederze. Epizod na tle historycznym w 1 akcie A. Staszczy- 
ka. Warto wymienić kilka z bogatego przecież zbioru jednoaktowych obrazków poświęconych 
patriotycznej tematyce: Za ojczyzną. Chwila z życia narodu F. Rawity-Gawrońskiego; Trzeci maja, 
Kościuszko w Petersburgu, Dziesiąty pawilon A. Staszczyka; Marsz, marsz Dąbrowski, Hanusia 
Krożańska Z. Parviego; Jak liście z drzew strącone J. Gnatowskiego; Car jedzie G. Zapolskiej. Jako 
ciekawostkę można wspomnieć, że w tomiku K. Przerwy-Tetmajera Cienie z 1916 roku pojawiły się 
krótkie sceny dialogowe o tematyce narodowej: W kościele Mariackim, Śpiący rycerze w Tatrach, 
Piust.
4" Parodystycznie i groteskowo nakaz śmierci za ojczyznę, czyli postawę ofiamictwa, ale nie ideę 
ofiary, przedstawił Mrożek w jednoaktówce Śmierć porucznika. Sztuka w jednym akcie z prologiem 
i epilogiem.
n I. Sławińska uznała Wurszawianką za tragedię na równi z dramatami, którym sam Wyspiański na
dał miano tragedii, por. 1. Sławińska, Tragedia w epoce Młodej Polski, Toruń 1948, s. 115- 
-116.

S. Wrzosek, op. cit. A. Ziołowicz przypomina, że w Warszawiance stopiony został model 
Antygony (konflikt przeciwstawnych racji) i Króla Edypa, por. op. cit., s. 26. Przy okazji warto 
zaznaczyć, że o fascynacji Wyspiańskiego tragedią Sofoklesa pisała E. Miodońska-Brookes, 
„Tragedia Edypa " i „ tragedie drobnoustrojów Dzieło sztuki jako miara rzeczywistości; Glo
sy do ., Wyzwolenia " Stanisława Wyspiańskiego, [w:] eadem, „Mam ten dar bowiem: patrzą 
sią inaczej". Szkice o twórczości Stanisława Wyspiańskiego, Kraków 1997, s. 153-154. Zkolei 
Życzyński porównał Sądziów do Króla Edypa i dokonał analizy z punktu widzenia kompozy
cji, por. H. Życzyński, Teoria dramatu, Cieszyn 1922.

Maria zarzucająca Chłopickiemu, że wysyłał na śmierć swych 
żołnierzy, wkrótce odkrywa, iż ona również obciążona jest winą wy
zywania losu i pragnienia sławy:
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Dzisiaj świtem, ja mego stroiłam rycerza 
moją szarfą, mym szczęściem i żądaniem sławy; 
pan nie chce memu bohatyrowi bratem, (s. 40)

Natomiast Chłopicki noszący w sobie winę niewiary w skutecz
ność czynu, wewnętrznie nieprzygotowany do roli, którą przyszło mu 
pełnić51, nie może uchylić się od spełnienia swego losu. Jak zauważył 
Wrzosek:

51 Por. A. Ziołowicz, Wstęp..., s. 26-30.
52 S. Wrzosek, op. cit., s. 49.
31 Idea gotowości oddania życia za ojczyznę, fatalizm narodowego losu to również temat nastro- 
jowo-symbolicznej jednoaktówki W. B. Yeatsa, Cathleen, córka Houlihana, której premiera od
była się 2 kwietnia 1902 roku. Yeats wykorzystał w niej wątek z legendy, połączył technikę 
symboliczną z realistyczną scenerią. W polskim przekładzie utwór ten ukazał się w „Dialogu” 
(1957, nr 11, s. 77-81).

Por. A. Ziołowicz, Noc listopadowa - czas misterium, [w:] eadem, ..Misteriapolskie". 
Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim, Kraków 1996, s. 69-105.

Katastrofa zwykle poprzedza i warunkuje sytuację osiągnięcia przez bohatera wiedzy 
tragicznej. U Wyspiańskiego jakby inaczej. Chłopicki wpierw poznał - za sprawą 
Marii - tajemnicę bytu (narodowego), uległ mu - przez zapowiedzianą śmierć na polu 
bitwy - potem52.

Wymiar tragiczny ma w Warszawiance historyczne i ludzkie 
uzasadnienie. Wyspiański wskazuje konkretne czynniki, które prowa
dzą do klęski. Niebagatelną - i nie jedyną przyczyną przegranej - jest 
nieudolność wodzów, nieumiejętność podejmowania strategicznych 
działań. Inne to: niemożność porozumienia napoleonidów z roman
tyczną generacją i niewiara w skuteczny czyn.

Tytuł dramatu wskazuje, że bohaterem utworu nie jest jednost
ka. Toteż wiedza tragiczna to wiedza o przesłaniu, które w imię idei 
narodowej, wbrew obciążonej fatalizmem polskiej historii, nakazuje 
podejmować - a nie powielać - ideę ofiary5 . Chociaż w Warszawian
ce nie ma tak jak w Nocy listopadowej metafizycznych dla niej uza
sadnień54, to nikt nie podejmuje też jej krytyki. Schemat Maria - 
Rudzki powtarza się w układzie Anna - Młody Oficer. Co więcej, 
powtarza się po tragicznym rozpoznaniu Marii, która uwierzyła do 
końca słowom „Warszawianki” śpiewanej w zakończeniu przez Chór.
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Idea Chóru jako uczestnika dramatu odsyła ponownie do trage
dii greckiej. W Warszawiance Chór jest prawie niezauważalny, nabie
ra znaczenia dopiero pod sam koniec utworu, gdy kasandryczne pro
roctwo Marii przerywająjego słowa:

Leć nasz orle, w górnym pędzie,
Sławie, Polsce, Światu służ. (s. 44)

Te wersy trzykrotnie wyśpiewane przez wojsko (bo to ono prze
jęło rolę Chóru) przejeżdżające pod oknami stanowią kodę dramatu. 
Wcześniej Chór pojawił się trzy razy, w tym dwa śpiewając „Warsza
wiankę”. Pierwszy raz pieśń towarzyszyła niemej scenie przybycia 
Starego Wiarusa. Gdy Żołnierz podaję raport i oddaje pokrwawioną 
wstążkę, brzmią słowa:

Hej, kto Polak, na bagnety!
Żyj swobodo, Polsko żyj!
Takim hasłem cnej podniety
trąbo nasza wrogom grzmij! (s. 23)

Potem Chór włącza się w rozmowę Marii i Chłopickiego. Dziew
czyna pełna jest obaw, powstaje w niej pragnienie wewnętrznego spro
stania sytuacji. Dlatego mówi: „Losów będę godną”, wtedy rozbrzmie
wa pieśń:

Droga Polsko - dzieci twoje
dziś szczęśliwszych doszły chwil
od tych sławnych, gdy ich boje
wieńczył Kremlin, Tybr i Nil.
Lat dwadzieścia nasze męże
Los po obcych grobach siał:
dziś, o matko, kto polęże,
na twym łonie będzie spał. (s. 25)

Tylko raz Chór nie przemawia słowami pieśni. Dzieje się tak 
w chwili, kiedy Chłopicki zmienia swe stanowisko i postanawia wieść 
wojsko do boju. Wówczas Chór - a stworzą go wszyscy zebrani w salo
nie - pełen zapału będzie prosił Chłopickiego o przewodnictwo w walce.
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Według Umberto Eco chór w tragedii ma za zadanie wyjaśniać, 
na czym polega Prawo oraz przypominać, że w jego naruszeniu tkwi 
tragizm55. W Warszawiance Chór piastuje i przekazuje ideę walki, 
a gdy przyjąć - za Ewą Miodońską-Brookes - że Chór to osoba zbio
rowa, grupa będąca personalną, podmiotowa jednością56 57, wówczas 
będzie on głosem nie tylko Prawa, ale także narodowej powinności 
naznaczającej fatalizmem los jednostki oraz kraju. Tę właśnie prawdę 
dane było poznać Chłopickiemu i Marii. Prawda ta również, jakby 
w układzie obijających się zwierciadeł, została dana do rozpoznania 
odbiorcy. Proroctwo Marii wypowiedziane w chwili, gdy kolejne od
działy wyruszają w bój, nabrało dodatkowych znaczeń:

55 U. Eco, Komizm i norma, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, [w:] idem, Semiología życia 
codziennego. Warszawa 1996, s. 337.
M E. Miodońska-Brookes, IV poszukiwaniu Chóru jako persony dramatu..., s. 77.
57 Listy Stanisława Wyspiańskiego do Lucjana Rydla. List)’ i notatki z podróży, oprać. L. Plo- 
szewski, M. Rydlowa, Kraków 1979, cz 1. List z ok. 10 kwietnia 1893 roku, s. 232. „W takim 
stosunku do świata zjawisk duchowych pozostającej wrażliwości dramaturga - działalność żywej is
toty ludzkiej na ruchliwej powierzchni życia, całokształt redagowań na bodźce i podniety przedstawi 
się jako szereg luźnych, zmiennych, pozbawionych ciągłości, bezustannie przeobrażanych obrazów 
scenicznych, a nie jako nieprzerwany w pochodzie swym dialektyczny proces, którego by poszcze
gólne ogniwa wiązały się w spójny i ścisły łańcuch. Wynikiem tego będzie zwarta i zbieżna kompo
zycja dramatyczna, wychodząca z jednego tylko spomiędzy całego szeregu momentów i w nim

Tam się krwią narodu
ubroczy całe pole; krwią się błonie zrosi.
Jakaż Was siła zrywa i podnosi
na bój, na krwawy bój?!
Po śmierć, jak mój!
Patrz jadą na mogiły.
Krzyże tam będą tkwiły 
gdzie krzewów gęsty rój, 
wyschnięty zimą. (s. 43)

Maria była wiarygodną prorokinią narodowej klęski, bo jej prze
czucie już raz się sprawdziło. Wyspiański przekroczył ramy fabularne 
dramatu, pozostawiając odbiorcę z rozpoznaniem tragizmu narodowe
go losu.

„Dramatem dla mnie jest jedna chwila, jeden dzień” - pisał Wy
spiański do Rydla. Ostap Ortwin podkreślał wartość momentu, chwili, 
w twórczości autora Wesela51. W Warszawiance statyczna sytuacja 
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zaowocowała błyskiem rozpoznania i to zarówno w wymiarze jedno
stkowym, jak i zbiorowym. Malarsko i nastrojowo wyeksponowana 
chwila z historii narodowej i indywidualnej biografii rozbłysła tra
giczną prawdą, uzyskaną dzięki momentowi intensywnego wewnętrz
nego przeżycia, skonfrontowanego z zewnętrznymi wydarzeniami.

Jednoaktówka rozpoznania - odsłanianie tajemnicy

Bezmierny ogrom ich wewnętrznej treści nie starczy nawet na mama fabułę sceniczna. 
bo się ulepić nie da, bezkrwawa, bezmierna walka nie starczy na żywot dla jednego 
gestu aktorskiego. [...]
Początek tragedii był przedtem, zanim widz przyszedł [...]. Przed oczyma widza iei 
rozwiązanie tylko się rozgrywa, więc początek chwili musi sobie widz stworzyć mocą 
taką, jaką w duszy ma58, (podkreśl. M. R.)

zamknięta albo znów oparta na całkowitym szeregu równorzędnych, takich współmiernych momen
tów, które Wyspiański nazywa „scenami dramatycznymi”, a z których każdy dla siebie stanowi od
rębną, samoistną, we właściwe sobie ramy oprawną, obrazową, sceniczną całość” (O. Ortwin, 
Konstrukcja teatru Wyspiańskiego, [w:] O Wyspiańskim i dramacie..., s. 150-151).

K. Makuszyński, [rec.J S. Brzozowski, Milczenie. Sztuka w jednym akcie, [w:] Dusze 
z papieru, t. 1, Lwów 1911, s. 81 i 85.
” Por. K. Jaspers, Sytuacje graniczne, [w:] R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978, s. 186- 
-242. Szczególnie istotne jest rozróżnienie na sytuacje graniczne i empiryczne.

Tak pisał Kornel Makuszyński w recenzji z Milczenia Stanisła
wa Brzozowskiego (1903). Uwagi te, aczkolwiek odnoszą się do kon
kretnego tekstu, wydają się symptomatyczne dla szeregu jednoaktó
wek, w których akt stał się scenicznym ekwiwalentem przełomowego 
momentu. W powstających po 1900 roku dramatach nierzadko była to 
sytuacja wewnętrznych przełomów: chwila odsłaniania wewnętrznych 
treści życia, odkrywania psychicznych uwarunkowań postępowania, 
chwila mierzenia się z tajemnicą. Tak jest zarówno w operującym 
maeterlinckowskimi nastrojami Grajku Płażka (1907), jak i scenie dra
matycznej Wyspiańskiego Śmierć Ofelii (1906).

Nawet w najbardziej epigońskim utworze tej grupy dramatów, 
czyli w Grajku Płażka, we wzorzec sytuacji antycypowania nieszczę
ścia wpisany jest moment rozpoznania. Dochodzi do niego w sytuacji 
granicznej59. Tytułowy Grajek nie pojawia się bezpośrednio ani razu, 
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ale to on symbolizuje nieznane, które przyzywa i wobec którego staje 
główna bohaterka, Rynga. Wieloznaczność tego symbolu powoduje, że 
przedmiotem poznania mogą być - jak zauważył Lesław Eustachie- 
wicz60 - zarówno sztuka, jak i niejasne treści życia psychicznego. Wy
daje się jednak, że Grajka należy interpretować przede wszystkim jako 
symbol Losu. W chwili, gdy Rynga myśli, że uwolni się od męża-des- 
poty, następuje zrozumienie. Nie może odejść z człowiekiem, którego 
kocha, bo swoją podmiotowość uzyskiwała tylko przez opozycję wobec 
tyranii męża. Opisując swój stan wewnętrzny przed przełomem, boha
terka posługuje się znamienną dla dekadenckiego nurtu literatury mło
dopolskiej figurą ślepca i odwołuje się do równie często pojawiającego 
się motywu stania nad przepaścią61:

№ L. Eustachiewicz, Dramaturgia Młodej Polski, Warszawa 1982, s. 354.
M Metaforyka ślepca stała się rozpowszechniona od czasu jednoaktówki Maeterlincka Ślepcy, ale 
miała ona ambiwalentny wydźwięk, niekiedy - tak jak to miało miejsce w Intruzie - stanowiła su
gestywne wezwanie do zamknięcia się na świat zewnętrzny, otwarcie ku wnętrzu i tą drogą po
szukiwanie wspólnoty z naturą, jednością bytu. O funkcjonowaniu symbolu w Młodej Polsce 
pisała M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika..., s. 119-120.

Rynga:
1 nad otchłanie zawrotne 
powiodło mnie, nad fale 
mgieł gęstych, nieprzejrzanych.
1 teraz stoję, boję się postąpić
by noga nie natrafiła 
na pustkę... (boleśnie) 
Już ślepa jestem... (s. 79)

Dopiero gdy przekonała się, że nawet w chwili zagrożenia życia 
nie jest zdolna do zabójstwa, dochodzi do rozpoznania, które - nawią
zując do antytetycznej metaforyki wzroku i ślepoty - nazwane zostaje 
przejrzeniem:

Rynga:
To tak? - Prześniłam sen o życiu.
Przejrzałam.
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Oto opodal zaczajona stała 
śmierć... (s. 83)62

62 Słowa te mogą również przywieść na myśl autoportret Arnolda Bócklina, na którym malarz 
sportretował się razem ze śmiercią - grajkiem. Za zapatrzonym w dal artystą stoi śmierć (kościo
trup), grająca na skrzypcach o jednej strunie.

Przypomniałam ten utwór, by pokazać wielość młodopolskich 
jednoaktówek rozpoznania. Baśniowa nieokreśloność i sceneria Graj
ka kontrastuje na przykład z rozgrywającym się w ówczesnych (czyli 
przełomu XIX i XX wieku) realiach Milczeniem Stanisława Brzozow
skiego. Nie ma w tym dramacie rozbudowanego tła rodzajowego ani 
szczegółowych wiadomości o badaniach prowadzonych przez profeso
ra Dowgirda, główną postać dramatu. Wszystko to wydaje się akcy- 
dentalne wobec starcia dwóch przeciwstawnych postaw: Kryszny - 
sceptyka, programowego subiektywisty, propagującego inercję i rela
tywizm, oraz Dowgirda, który wierzy w celowość i skuteczność dzia
łań, obiektywność prawdy, a także w możliwość jej poznania. Mimo 
to Milczenie nie tyle przedstawia spór o to, czy istnieje obiektywna 
prawda, ale eksponuje moment ujawnienia dwoistości natury człowie
ka. Przedstawiona sytuacja owocuje samopoznaniem. Dochodzi do 
niego w chwili, gdy profesor w imię jednej, obiektywnej prawdy, któ
rej poszukiwał, pod wpływem Kryszny zdecydował się spalić swoje 
rękopisy. Czyn ten miał stać się aktem triumfu nad próżnością i słabo
ścią, dowodem wielkości, a okazał się aktem samowiedzy, momentem 
spotkania z samym sobą. Kryszna, tajemniczy uczeń i przyjaciel, oka
zuje się bowiem alter ego profesora:

Kryszna: A znasz ty mistrzu zagadkę zwierciadeł, zagadkę muszli, która szepce? 
Dowgird: Nie rozumiem twoich słów.
Kryszna:

Dziwną istotą jest człowiek. Czasami ujrzy w jakimś wypukłym lub wklęsłym zwier
ciadle własną zmienioną twarz i korzy się przed nią, jak przed obliczem przenajświęt
szej prawdy.
[•••]

Dowgird:
Kto ty jesteś, Kryszna! Ja się ciebie boję. Szaleństwo czuję w sobie... co, gdyby w tę 
głuchą noc ta wieża wybuchła nagle szaleństwem?
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Kryszna:
Cicho, cicho. Twoja własna twarz wychyla się ku tobie ze mnie. Twój własny świat 
przemawia w moich słowach, nie ja to tylko ty - inaczej nie mógłbyś mnie spotkać, 
(s. 494)

Gdy okazało się, że rozmowa profesora z Kryszną stanowi eks- 
terioryzowany dialog wewnętrzny, dramat przemienił się w jednoakto- 
wy „poemat milczenia”63.

61 Określenie to pochodzi z cytowanej powyżej recenzji K. Makuszyńskiego. Jako dramat o od
powiedzialności interpretuje Milczenie Zygmunt Greń, por. Mitotwórcy i mitohurcy, [w:] idem. 
Rok 1900. Szkice o dramacie zapomnianym, Kraków 1969, s. 312-321.

Ten typ dramatu od wcześniej opisanej grupy jednoaktówek 
różni także postawa bohaterów, której można by nadać miano aktywi- 
zmu poznawczego, pojawiającego się w miejsce bierności i oczekiwa
nia. Aktywizm ów przyjmuje różne formy: nagłej decyzji (w Fleur de 
Lys Hertzówny czy Milczeniu Brzozowskiego) lub procesu myślowego 
oddanego w dramacie monologiem lub ^uas-z-dialogiem (Śmierć Ofelii 
Wyspiański, Yseult o białych dłoniach Hertzówna). Budowę tych dra
matów konstytuuje napięcie wkomponowane w sytuację odnajdywania 
się w obliczu nieznanego, lecz w każdym z nich powstaje w odmienny 
sposób. Co więcej, najczęściej brak zapowiedzi nieszczęścia i w różny 
sposób sugerowanego zagrożenia nie stymuluje oczekiwań odbiorcy 
i ich nie ujednoznacznia.

Zredukowanie dramatu do sytuacji - niekiedy sytuacji granicz
nej - odsączenie jej z wydarzeń, podkreślając znaczenie dialogu, przy
dawało słowu rangę czynnika sprawczego. Sprzyjało także korelacji 
wszystkich elementów struktury dramatu i wizji scenicznej, ich sym
boliczny wymiar wzbogacał warstwę znaczeń słownych. Tak dzieje 
się w ciekawych, choć mało znanych, symbolicznych jednoaktówkach 
Amelii Hertzówny Yseult o białych dłoniach (1905) oraz Fleur de Lys 
(1908) czy w Jolancie Edwarda Leszczyńskiego (1904). Tajemnica, 
przed którą stawali bohaterowie tych dramatów, to zagadki psychiki 
i podświadomości (Yseult o białych dłoniach), przyczyny fascynacji 
złem (Fleur de Lys), czy wreszcie pytanie o vita activa lub vita con
templativa w najbardziej wieloznacznym z nich, czyli w Jolancie. 
Koncentracja na rozmowie-spowiedzi bohaterki (Yseult o białych dło
niach), chwili o znamionach transgresji (Fleur de Lys), momencie 
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przeciwstawienia dwóch racji {Jolanta), uwypukla ich znakowy, sym
boliczny i uniwersalny charakter. W dramatach Hertzówny takie sku
pienie mogło mieć miejsce dzięki powiązaniu jednoaktówek ze znanymi 
przekazami legendowo-literackimi. Dlatego stanowią one ciekawy przy
kład budowania jednoaktówki na fabule zapożyczonej. W dramacie idei, 
jakim jest Jolanta, było to możliwe dzięki uogólnieniu. Mimo że utwory 
te łączy symboliczna poetyka, podobny nastrój i tendencja do osobiste
go zaangażowania widza w odsłanianie tajemnicy, to różni je odmienna 
linia prowadzenia napięcia, które to zaangażowanie wzbudza. We Fleur 
de Lys końcowa wypowiedź bohaterki to akme, punkt kulminacyjny. 
Natomiast w Yseult o białych dłoniach stwierdzenie biskupa kończące 
dramat, tylko podkreśla wrażenie, którego ośrodek stanowiło wyznanie 
Yseult. Z kolei wyeksponowanie momentu starcia dwóch stron w Jo
lancie było możliwe dzięki odarciu go z przyczynowo-skutkowych 
uzasadnień i zogniskowaniu w jednej scenie.

W tej jednoaktówce strony konfliktu prezentują dwie odmienne 
postawy i przeciwstawne koncepcje bytu64. Stronę lewą - symbolizu
jącą kontemplację i bierność - uosabiają Starcy, zaś przeciwstawia się 
im - córa słońca, Jolanta. Starcy, postulując wyrzeczenie się życia i je
go pożądań oraz stłumienie niepokoju, łączyli wątki schopenhauerow- 
skiego zaprzeczenia woli przez osiągnięcie stanu nirwany z mistycz- 
no-kontemplacyjnymi motywami mesjanistycznej tradycji chrześcijań
stwa. Współczesna badaczka określiła tę postawę jako „połączenie 
mistycyzmu Wschodu i Zachodu”65. Vita contemplativa oznaczała 
jedną z dróg poznania; wyciszenie miało wzmóc wrażliwość poznaw
czą pozwolić na zgłębienie tajemnicy:

M M. Podraza-Kwiatkowska zauważa, że opozycja przedstawiona w Jolancie to także opozycja mię
dzy zmaterializowanym życiem a światem ideałów, co sytuuje Jolantę w grupie takich dramatów, 
jak: J. Żuławskiego Eros i Psyche, S. Przybyszewskiego Odwieczna baśń, L. Staffa Skarb, M. Wol
skiej Swanta. Baśń o prawdzie. Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, 
Warszawa 1992, s. 139.
M B. Bulanowska, op. cil.,s. 118-119.

On: Gotujcie serca na spotkanie,
Gaście myśli, czucia.

Poeta: Gaście czucia, myśli jak gromnice.
On: Zgłębicie tajemnicę, (s. 32)
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Wyczekiwanie i niemal refrenicznie powtarzające się zapewnie
nia o nieuchronnie mającym przyjść Zbawicielu mogą przywodzić na 
myśl późniejszą o pół wieku beckettowską sytuację czekania na Godo
ta. Ale na napięcie, które wypływa ze statyki oczekiwania, nakłada się 
niepokój wnoszony przez protagonistkę ze strony prawej. Przeciwsta
wia ona stagnacji - witalność. Stronę solamą można - w duchu wypo
wiedzi Starców - uznać za siłę szatańską. Może ona także oznaczać - 
i jest to mocniej artykułowane - zgodnie z filozofią Guyau66 cechujący 
człowieka popęd do aktywności, potęgowania życia, ekspansji. Posta
wie Jolanty patronuje niejako nurt filozofii życia. Poznanie ma być 
osiągnięte nie w wyniku wyciszenia, ale przeciwnie, dzięki aktywi- 
zmowi, uznaniu zmienności życia i jej aprobacie. W imię tego pozna
nia Jolanta nawołuje do otwarcia bramy na tajemnice słońca67.

66 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, Warszawa 1988, s. 118-119.
67 O motywie solamym także w Jolancie por. J. Kwiatkowski, Od katastrofizmu do synów 
słońca, [w:] Młodopolski świat wyobraźni, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1977.

Antytetyczność racji Jolanty i Starców podkreśla także wpisana 
w sytuację opozycja: światło - mrok. Ciemna komnata, w której wraz 
ze zgromadzoną rzeszą przebywają Starcy, kontrastuje z zalanymi słoń
cem przestrzeniami na zewnątrz zamku, o których opowiadają dzieci 
i tytułowa bohaterka. Metaforyka światła i mroku wydobywana efekta
mi teatralnymi obrasta w symboliczne konotacje, staje się znakiem okre
ślonej postawy wobec świata. Dla Starca, który biblijnie stylizuje swoje 
wypowiedzi, „prawda w ciemności świeci”, Jolancie natomiast „wzrok 
wielka jasność mroczy / niewidzialna mara życia”. Napięcie rodzi się 
zatem na różnych płaszczyznach dramatu w obrębie ich opozycyjnie 
dobranych elementów, nie potęguje się jednak linearnie, ale fluktuuje 
wraz kolejnymi starciami.

Zakończenie dramatu nie przynosi jednoznacznych rozwiązań. 
Równoważność racji obu stron zaznaczona została białym kolorem 
strojów Starców i Jolanty. Tłum i poeta ubrani są na czarno, to przed 
nimi bowiem stoi wybór: vita activa czy vita contemplativa. Gdy wy
daje się, że falowanie napięcia ustało wraz z ostatecznym wyborem 
uczynionym przez Jolantę, a więc opuszczeniem zamku drzwiami ży
cia, to jej powrót na czele nieruchomiejącego, poruszanego jednym 
taktem pochodu powoduje zaskoczenie, pozornie potwierdza, że w spo
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rze ze Starcami Jolanta nie miała racji. Ale i ich racja nie została po
twierdzona, bo zapowiadany przez nich Mesjasz nie przyszedł.

Cały „spektakl” odkrywania tajemnicy „ukrytej w twarzach star
ców” i w solamej sile, wzbudzającej chęć do życia rozgrywał się nieja
ko na dwóch poziomach: przed poetą68 i przed odbiorcą. Gdy na pierw
szy plan wysuniemy postać poety-komentatora, ale i uczestnika, wów
czas przedstawioną sytuację będzie można interpretować również jako 
ścieranie się dwóch poglądów na temat źródeł aktywności twórczej. 
Z jednej strony to głoszony przez Starców panpsychizm i kontemplacja, 
z drugiej - prymat życia i aktywnego w nim uczestnictwa. Poeta, który 
stawiał sobie pytanie, po czyjej stronie się opowiedzieć, dostępuje 
wtajemniczenia:

6” J. Waligóra, wpisując Jolantę w nurt „dramatów wewnętrznych”, wskazał, że konfronatcja 
dwóch postaw była projekcją wnętrza Poety, op. cit., s. 101-102.
M O świętości jako samozaprzeczeniu, umartwieniu własnej woli, asceziejako negacji woli ży
cia pisał Schopenhauer w księdze czwartej swego magnum opus, por. Świat jako wola i przed
stawienie, Warszawa 1994, s. 570-586. Podobny do problemu przedstawionego w Jolancie te
mat podejmuje jednoaktówka W. Lewickiego, Vigilando, [w:] idem, O inne życie, Kraków 
[b.r.w.J Lecz w tym wypadku rozwiązanie jest jednoznaczne, triumfuje aktywizm i witalizm. 
Także jednoaktówkę S. Mrożka Strip-tease można - poza polityczno-socjologicznymi kontek
stami - interpretować jako utwór podejmujący zagadnienie: vita activa czy vita contemplativa. 
W tym dramacie zwolennicy pierwszej i drugiej drogi życia muszą się pogodzić z faktem, że 
anonimowa siła/władza prowadzi ich najprawdopodobniej na śmierć, por. B. Schultze, op. 
cit , s. 18.

Rzesza zgromadzonych ustawia się w niemym obrazie za antycznym mauzoleum. Po
eta odstępuje teraz na sam przód sceny, bowiem do obrazu zwrócony, gestem nań 
wskazując, jakby rzecz wielką zrozumiał, (s. 38)

Jego gest uświadamia, iż poznanie i zrozumienie jest doświad
czeniem indywidualnym. Jednoaktówka ta pozostaje otwartym pyta
niem o prymat Schopenhauerowskiej idei wyrzeczenia lub filozofii ży
cia69. Widz lub czytelnik sam musi ów spór rozstrzygnąć.

O ile w swoim dramacie Leszczyński odwoływał się do pojęć 
abstrakcyjnych, operował uogólnieniem, o tyle Hertzówna podejmowała 
w swoich jednoaktówkach wątki zakorzenione w świadomości odbior
cy, które były znakami wywoławczymi określonej tematyki. W Yseult 
o białych dłoniach wykorzystała mit Tristana, symbolu nieszczęśliwej 
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miłości70, we Fleur de Lys odnosiła się do historii Gillesa de Rais, 
krwawego para Francji, w którym tradycja widzi prototyp postaci Si
nobrodego71. Ten zabieg pozwolił autorce mimo znikomego materiału 
fabularnego wycieniować rysunek postaci i nadać im znamiona indy
widualizmu. Jednoaktówki Hertzówny to sceny, w których napięcie 
wynika z sytuacji ujawniania tajemnic psychiki, chwil odkrywania 
siebie.

70 W 1900 roku wydana została przez J. Bediera popularna wersja legendy Roman de Tristan et 
Yseult. Utwór ten mógł stanowić inspirację dla Hertzówny (na język polski został przełożony 
przez Boya-Żeleńskiego, wydany w 1925 roku). Nie można zapomnieć też o dramacie muzycz
nym Wagnera z 1859 roku Tristan.
71 W folklorze bretońskim wiązano imię Gillesa de Rais z opowieścią o Sinobrodym. Bajki o Si
nobrodym zamieszczone były, np. w zbiorach Bajki Babci Gąski Perraulta czy w bajkach braci
Grimm. Wątek Sinobrodego wykorzystał także M. Maeterlinck w trzyaktowym dramacie Ariane
et Barbe-Bleue wystawionym w 1902 roku, polski przekład ukazał się w krakowskim „Życiu” 
1899, nr 19-20, s. 364-373. W 1911 roku powstała jednoaktowa opera B. Bartoka Zamek księcia
Sinobrodego. Według Praza zainteresowanie Gillesem de Rais rozbudzili Sade, Stendhal, zajmo
wali się nim Flaubert, Huysmans, a w późniejszym okresie Bataille. Postać ta bowiem wzbudzała 
kontrowersje i ciekawość swoimi kilkoma wcieleniami: „Najpierw dzielny i pobożny wojak. Po
tem wyrafinowany i zbrodniczy artysta. Wreszcie kający się mistyk i grzesznik”. (M. Praż, 
Zmysły, diabeł i śmierć w literaturze romantycznej, przeł. K. Żaboklicki, Warszawa 1974, 
s. 290). W Polsce o marszałku Francji pisali: S. Przybyszewski w Synagodze szatana i T. Jes- 
ke-Choiński w książce Dekadentyzm przy okazji omawiania powieści Huysmansa La-bas.
Powieść Huysmansa i postać marszałka zainspirowały także Micińskiego do umieszczenia 
obrazu czarnej mszy w Niedokonanym. Gilles de Rais pojawia się też w książce Piekielnicy 
A. Żuławskiego czy wierszu Cz. Miłosza Zamek Sinobrodego, wchodzącym w skład cyklu 
Kronika miasta Pomic, z tomu Król Popiel i inne wiersze.
77 K. Czachowski, Nieznana poetka dramatyczna, „Gazeta Polska” 1932, nr 231, s. 5.

Kazimierz Czachowski nazwał Yseult o białych dłoniach sceną 
o niebywałym napięciu wzruszeniowym72 * * * * 77. W jej ramach poznajemy 
dramat żony Tristana, bo Hertzówna do znanej opowieści dopisała 
scenę będącą studium namiętności, która owładnęła wdową po przyja
cielu króla Marka. Zasadniczo czas tej jednoaktówki jest tożsamy 
z czasem, w którym Yseult podejmuje próbę poznania siebie i zdejmu
je maskę, aby nie tkwić dłużej w sprzeczności między narzuconą dla 
świata rolą wiernej żony a poczuciem wewnętrznego zniewolenia. 
Utwór tworzą tylko dwa dialogi. Rozmowa, która jest mini-ekspozycją 
i która toczy się między biskupem a bratem Yseult, oraz stanowiąca 
ośrodek dramatu introspekcja, jakiej dokonuje bohaterka w czasie 
rozmowy z biskupem.
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Napięcie, o którym pisał Czachowski, wypływa z ambiwalencji 
wizerunku głównej bohaterki. Jeszcze przed pojawieniem się Yseult 
wiadomości o niej zaskakują dwuznacznością; z jednej strony jest to 
szlachetna wdowa otoczona miłością służby, z drugiej - pani ponurego 
zamku dobrowolnie w nim zamknięta. Wrażenie to potęguje się, gdy 
Yseult opowiada o sobie i swoim życiu, o ogromnej miłości i bezgra
nicznym oddaniu, o poczuciu krzywdy. Wyznanie przekształca się jed
nak w oskarżenie za upokorzenia, jakich doznała. Yseult wydaje się 
być jednocześnie bezbronną ofiarą uczucia, jak i ogarniętą żądzą ze
msty kobietą. Ponieważ treścią jej życia są wspomnienia, zatem nieja
ko ex definitione nic nie powinno naruszać jego monotonii. Unieru
chomienie w kręgu przeszłości podkreśla prawie całkowity brak ruchu 
scenicznego. Tej zewnętrznej statyce przeczy jednak dynamika emo
cji. Ujawniają się one - czasem jakby wbrew Yseult - w pseudospo- 
wiedzi przed biskupem, powodując gradację napięcia. Wraz z postępu
jącym wyznaniem Yseult przybiera cechy kobiety demonicznej, która 
rozkoszuje się zemstą o sadystycznym charakterze i która pragnie 
nasycić się wyrafinowaną fizyczną i psychiczną torturą. Chciałaby 
przedłużyć cierpienia kochanków, bowiem wie, że śmierć jest dla nich 
najpiękniejszym epilogiem miłości73. Nie jest to jednak ostatni stopień 
rozwoju namiętności. Zastępuje go inne, najgłębiej skrywane wyzna
nie, które z trudem, ale nieodwołalnie, jakby prawem własnego ciąże
nia wydobywa się szeptem. To spowiedź z tortur psychicznych w pod
ziemiach zamku, którym poddaj e się ona sama:

Yseult:
Widziałeś kiedy lochy pod tym zamkiem, są tak głębokie, że nie słyszy się uderze
nia kamienia padającego na ich dno i tak ciemne, że trzeba trzymać pochodnię przy 
twarzy więźnia, by ujrzeć jego oczy. Gdy schodzę do nich taki ciężar kładzie mi się 
na piersi, że zdaje mi się, że żywcem wstępuję do grobu. Ale ja często schodzę do 
lochów, (s. 34)

” D. de Rougemont uważa, że mit Tristana był zamaskowaniem o wiele straszniejszej namiętno
ści - pożądania śmierci: „Nie zdając sobie sprawy z tego, kochankowie pragnęli tylko zawsze 
śmierci’’. (D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej, prze). L. Eustachiewicz, 
Warszawa 1968, s. 38).
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Czynność schodzenia Yseult w bezdenne i ciemne lochy można 
interpretować jako zapoznawanie się z pokładami własnej osobowo
ści74. Schodzenie do podziemi w młodopolskiej symbolice oznaczało 
między innymi penetrację warstw podświadomości, dochodzenie do 
tajemnic psychiki i motywowane było epistemologicznie* 75. W przy
padku żony Tristana działanie to miało ponadto charakter masochi
styczny76, bo przywoływało wspomnienia poniżenia i bólu:

7,1 C. G. Jung pisa,: „Z jednej strony ego opiera się na całym polu świadomości, a z drugiej - na 
całości treści nieświadomych”. (C. G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, wybrał, 
przełożył i wstępem opatrzył J. Prokopiuk, Warszawa 1993, s. 63). Por. też K. Gajda, 
Twórczość dramatyczna Amelii Hertzówny, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, z. 72, 
Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1980, s. 75-77.
75 Na taki charakter działania Yseult zwróciła uwagę M. Podraza-Kwiatkowska, Symbol 
i symbolika..., s. 171-172.
76 Ibidem, s. 171.
77 Zamek, jeden z charakterystycznych symboli architektonicznych spotykanych w poezji Mi- 
cińskiego, pełnił funkcję uwewnętrznionych przestrzeni duszy, np. w wierszach Nokturn, Za
mek duszy.

Yseult:
Kat idzie za mną i ustawia tam w dole narzędzia tortur. Przysięgam, że nikogo nie 
ma na torturach. To ja sama jęczę, i głos mój odbija się od ścian więzienia. [...] 
Przysięgam ci, że nie wiem, kto wyje wtedy w ciemnościach nieludzkim głosem. 
Nie wiem... może... (s. 35)

W myśl symboliki schodzenia w głąb utwór ten można odczytać 
jako rozpoznawanie kolejnych warstw ego. W młodopolskiej poezji 
często mówiono o zamku duszy (np. Miciński)77, w którym kolejne 
poziomy układają się analogicznie do warstw psychiki, lochy i podzie
mia to nocna strona duszy. Przydanie lochom takich określeń, jak: 
głębokie, ciemne, bezdenne sytuuje poszukiwania Yseult w pobliżu 
młodopolskich wędrówek po grobach, kryptach, jaskiniach, które nig
dy nie kończyły się wyjaśnieniem zagadek podświadomości, tylko 
wskazywały na jej istnienie i rolę w działaniu człowieka. Schodzenie 
w głąb stanowiło torturę psychiczną i było aktem samoudręczenia, ale 
zwiedzanie lochów pamięci stało się również drogą samopoznania. 
Yseult powodowała nie tylko motywacja zrodzona z namiętności, ale 
także pasja epistemologiczna. Na tym tle zrozumiała wydaje się taka 
wymiana zdań:
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Biskup: Mówisz tak, jakby oni żyli jeszcze.
Yseult:

Krwią mego serca żyli po śmierci, upiory, ale teraz umarli. Gdy mówiłam do was zaczę
li blednąc i konać. Znikli i już nie wrócą ale może być, że ja odejdę z nimi. (s. 36)

Tajemnica miała dwa wymiary, Yseult nie tylko skrywała przed 
otoczeniem prawdę o swojej miłości i nienawiści, ale sama nieświa
domie była przez nią determinowana. Dopiero w interakcji z bisku
pem, podejmując być może ostatnią wędrówkę w głąb, odkrywa sferę 
nieświadomości (id) i przekracza próg tego, co było jej znane (ego). 
Wydobycie długo skrywanych i nie do końca rozpoznanych emocji 
przypomina psychodramę, której obiekt - Biskup - ma służyć bytowe
mu utwierdzeniu fantazmatów. Rozpoznanie kompleksów, ujawnienie 
tajonych pasji rozpoczyna zazwyczaj terapię, ale w wypadku Yseult 
spowodować może zerwanie jedynej motywacji życia poprzez uświa
domienie i unicestwienie treści marzeń, wypełniających pustkę dni.

Hertzówna, czyniąc z Yseult o białych dłoniach analityczne stu
dium rodzenia się i uświadamiania mechanizmów uczuć i zachowań, 
zintegrowała wszystkie środki dramatycznej ekspresji. Ładunek emocjo
nalny skondensowany został do kilku kwestii wypowiedzianych szep
tem. Jedyną działającą osobą jest Yseult, ale jej działań nie możemy 
interpretować w tradycyjnych kategoriach, ponieważ odbywają się 
w obrębie psychiki. Polegają na odrzuceniu pozorów, są wyzwaniem 
rzuconym losowi, próbą wyrwania się z roli outsiderla miłości, by po
twierdzić własną podmiotowość.

Sadomasochistyczne działanie na psychice można uznać także za 
typową dla dekadentów próbę intensyfikacji doznań, ale jest to w pierw
szym rzędzie celowo podjęty wysiłek wniknięcia w instynktowne, nie 
w pełni racjonalnie motywowane źródła zadowolenia czerpanego 
z okrucieństwa wobec siebie i innych. Penetrowanie psychiki ujawnia 
pokłady, w których immanentnie tkwią pobudki lub motywacje działań. 
Jednakże dążenie do zgłębienia własnego wnętrza nie może zakończyć 
się odsłonięciem wszystkich tajemnic, bo: „lochy [...] są tak głębokie, że 
nie słyszy się uderzenia kamienia padającego na ich dno” (s. 34). Yselut 
nie ujednoznacznia swojej postawy, żegnając Biskupa mówi o przyjem
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ności czerpanej z dręczenia wiernego sługi Tristana i daje wyraz swej 
fascynacji złem.

Podobny wydźwięk ma zakończenie Fleur de Lys. Cały dramat 
ogranicza się do sceny, w której Gilles de Rais uzyskuje rezultaty eks
perymentu, jaki prowadził, wychowując córkę w nieświadomości dobra 
i zła, w izolacji od świata, bez wiedzy o śmierci i przemijaniu. Czynił to, 
aby odpowiedzieć na pytanie, co jest pierwszą zasadą, siłą sprawczą, 
mocą władającą życiem. Dusza Fleur de Lys78 miała być dla Gillesa de 
Raisa terenem kontaktu z szatanem79.

7K Imię dziecka ma tutaj znaczenie symboliczne. Lilia jest symbolem m.in.: czystości, dziewictwa, 
niewinności, nadziei, duszy bezgrzesznej, bieli, ale i kuszenia, płodności, fallusa. Por. W. Kopa
liński, Słownik symboli. Warszawa 1990, s. 199-201. W symbolice biblijnej lilia stanowiła znak 
wybrania. W scenach zwiastowania często wyobrażano archanioła Gabriela z lilią w ręku. W takim 
znaczeniu lilia występuje w obrazach Rossettiego: Ecce Ancilla Domini czy Wiek dziewczęcy Marii 
Panny. W malarstwie symbolicznym lilia towarzyszyła ukazywaniu kobiety między dobrem i złem, 
dojrzewającej dziewczyny, np. w obrazie Franca Stucka, Innocentia. O symbolice imienia i inter
pretacji tego dramatu-, por. też J. Waligóra, op. cit., s. 127-128.
” Gilles de Rais: „Gdy zgłębię szatański początek życia i śmierci, poznam duszę świata i dojdę do 
potęgi, o jakiej nikt przede mną nawet marzyć nie śmiał. Pomyśl, życie każdego człowieka będzie 
w naszym ręku, i więcej jeszcze... tu z naszego zamku kierować będziemy losami państw i królów” 
(s. 106). „Musiałem zejść aż do samego dna nędzy ludzkiej, jak on tnusiałem stworzyć piekło, żeby 
go zrozumieć i objąć myślą” (s. 107). Zatem to nie manichejski dualizm dobra i zła, nie pytanie 
gnostyków: unde malum, wiara Gillesa de Rais to wiara w szatana.

,.Rozpaczliwe poszukiwanie” to termin Georgesa Bataille'a, użył go, omawiając poezję 
Baudelaire’a, Baudelaire, „Poezja” 1971, nr 10, s. 26-41.

Biskup: (do Fleur-de-Lys) „Chciałem ci jeszcze coś pokazać, idź i otwórz te drzwi”. (Wskazuje na 
znajdujące się w głębi bogato rzeźbione drzwi, robiące wrażenie zamkniętego obrazu ołtarzowego. 
Fleur-de-Lys wchodzi na schody i otwiera drzwiczki. Widać pokryte czerwonym dywanem loże, na 
którym leży Odette martwa. Ściany niszy są również obite na czerwono i z tego koloru jest zasłona 
oddzielająca ścianę od jakiejś w głębi znajdującej się komnaty.) (s. 115)

Krwawe „ekstrawagancje” para Francji zrodziły się z zaintereso
wania zagadką świata, pierwotnością dobra lub zła, były wyzwaniem 
rzuconym przemijaniu, w tym kontekście okazują się „rozpaczliwymi 
poszukiwaniami”80. Jednoaktowość przyczyniła się do kondensacji 
ładunku emocjonalnego i umożliwiła wyeksponowanie chwili trans
gresji.

Próba, jakiej Fleur została poddana przez ojca i biskupa, w środ
kach ekspresji dramatu polegała na powiększeniu przestrzeni przed
stawionej81. W momencie, gdy ważyły się losy, czy dziewczynka ma 
jechać, czy pozostać, biskup przez pokazanie zwłok Odette ujawnił 
drugie oblicze Gillesa de Rais - nie wizerunek kochającego ojca, ale 
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zbrodniarza. Końcowa wypowiedź Fleur: „Ja także chcę zabijać”82, 
zaskakuje odbiorcę.

1,2 Fleur-de-Lys: (Urywa i stoi chwilę zamyślona. Nagle twarz Jej się rozjaśnia, schodzi prędko ze 
wzniesienia i. opierając rękę na ramieniu klęczącego Gillesa, mówi z uśmiechem) także chcę 
zabijać", (s. 117)
"J Według Przybyszewskiego, szatan jako stwórca zła był przed Bogiem: „Szatan był przed 
Bogiem, bo Bóg jest dobro. Ale rzecz pierwotna, to zło. Zlo jest odwieczne i stworzyło dobro, by 
okazać swą potęgę”. (Na drogach duszy..., s. 76). Czy „Lucyfer jest starszy niż świat, bo świat jest 
dziełem miłości”. (Dzieci szatana, Warszawa 1927, s. 56). W Niedokonanym Micińskiego szatan 
ukazany jest nie tylko jako stwórca materii, ale cierpiący buntownik, dążący do ponownej syntezy 
z Chrystusem, a tym samym pogodzenia bytu materialnego ze sferą wartości transcendentnych. 
O realizacjach szatana w Młodej Polsce jako buntownika, Prometeja, ofiary por. m in. T. Walas, 
Ku otchłani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1M50-I905, Kraków-Wroclaw 1986, s. 195- 
-207, rozdz. Oblicza szatana.

Szczegółowe didaskalia, jakie towarzyszą otwarciu drzwi do 
komnaty, gdzie leżała martwa Odette, są bez precedensu w jednoak
tówkach Hertzówny, a czynność otwierania to jedyne działanie, które 
odbywa się na scenie. Sfunkcjonalizowanie i semantyczna interpreta
cja tego faktu to klucz do symboliki utworu i rozświetlania jego zna
czeń. Otwieranie ma w tym wypadku sens epistemologiczny, bo też 
taki cel miał eksperyment Gillesa de Rais. Symbolizuje odkrycie in
stynktów, które prowadzą do fascynacji złem. Zło nie jest tutaj rozu
miane jako kategoria etyczna, lecz siła sprawcza, dająca władzę83.

Uświadomiwszy sobie zjawisko przemijania i nieuchronność 
własnej śmierci, dziewczynka wybrała zło. Odkryła tajniki duszy, siły 
i namiętności zamknięte w komnacie Sinobrodego. Wynik eksperymen
tu, zrodzonego z pasji Gillesa de Rais, okazał się dla niego pomyślny, 
Fleur również obrała zło, by przezwyciężyć determinującą człowieka 
chwilowość istnienia. Decyzja ta wynikała z gwałtownej przemiany 
i nagłego rozpoznania. To wybór wolności wbrew wszystkiemu. Świa
domy wybór zła stanowi w tym dramacie jakby pogodzenie twierdze
nia o zwierzęcości natury człowieka, która ujawnia się w sytuacjach 
nieuznawania norm etycznych, z nietzscheańską sferą wolności „poza 
dobrem i złem”, wyzwalania się spod zasad krępujących jednostkę. 
Fleur de Lys można odczytać jako sceniczny ekwiwalent momentu 
transgresji.

Podobnie jak jednoaktówki Hertzówny również Śmierć Ofelii 
Stanisława Wyspiańskiego oparta jest na fabule zapożyczonej i ekspo
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nuje jeden moment biografii bohaterki. Utwór ten stanowi jedną z os
tatnich realizacji gatunku, zapoczątkowanego Pigmalionem Rousseau84, 
a jednocześnie można go zaliczyć do nurtu jednoaktówek rozpoznania, 
chociaż pierwsze słowa Ofelii wcale nie zdają się go zapowiadać:

“ O tradycji, powstaniu sceny lirycznej patrz część I. Trzeba też zauważyć pewne treściowe 
paralele ze Sceną IV, przedstawiającą widzenie Ewy, z 111 części Dziadów. Wyraźnie zazna
czony został motyw „wianka-kochanka”, baśniowego snu o kwiatach, por. J. Kleiner, Mic
kiewicz, t. 2, Dzieje Konrada, cz. 1, Lublin 1948, s. 370-374.
” S. Wyspiański, Hamlet, oprać. M. Prussak, Wrocław 1976, s. 138. Stwierdza też, że: 
„Hamlet sam nie hamletyzuje - tylko myśli. Myśl jego ma cel. Celem jest rozwój” (s. 140). Scena 
śmierci Ofelii powstała w wyniku zainteresowania dramatem Szekspira, nad studium o Hamlecie 
pracował Wyspiański na przełomie 1904 i 1905 roku, monodram o Ofelii napisał w kwietniu 1905 
roku.

Wieniec mój, wieniec;
rwałam go sama i wiążę.
Na ciebie czekam, na ciebie czekam,
kochanku -

(kłania się)
Mości Książę, (s. 89)

Sugerują one raczej sytuację oczekiwania i - jak w Jolancie ich 
powtarzalność (fragment ten powraca w środku i na końcu wypowiedzi 
Ofelii) - mogłyby wskazywać, że czas oczekiwania to czas pusty. Mimo 
że nie ma w tym monodramie nawet namiastki akcji, której efektem 
byłoby samobójstwo bohaterki, to śmierć Ofelii nie stanowi dzieła przy
padku. Powtórzone na końcu słowa o oczekiwaniu znaczą już coś inne
go, są wyrazem decyzji.

Wyspiański nazwał monolog myślą w rozwoju, akcentując jego 
poznawczy charakter85. Natomiast sama Ofelia przydaje mu walor po
znania intuicyjnego:

Taka śpiewka śpiewana,
taką śpiewkę śpiewuję;
co się w sercu dzieje, co się w sercu dzieje,
to ze śpiewki zgaduję, (s. 100)

Z jednej strony, wypowiedź bohaterki, kreując coś na kształt ak
cji wewnętrznej, utrzymuje napięcie sytuacyjne, z drugiej strony sytu- 
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acyjność określa ramy „momentu myśli dynamicznej”86. Partie wypo
wiadanego monologu zderzają się z jego śpiewanymi fragmentami, 
które nawiązują do motywu łabędziego śpiewu, bo przecież łabędź 
żyje/śpiewa najpełniej właśnie w chwili śmierci. Monolog Ofelii czę
sto skierowany jest do kogoś (najczęściej przywoływani zostają książę 
i ojciec) lub przyjmuje formę rozmowy z czymś (wówczas niemym 
interlokutorem staje się cała natura). W tym imaginowanym dialogu, 
wobec kogoś lub czegoś, Ofelia odzyskuje swoją podmiotowość, okre
śla się, podejmuje decyzje („Ja muszę być taka jak on”). Natomiast 
fragmenty śpiewne są czasem rozpoznawania Ofelii samej w sobie, 
zgadywania emocji i wewnętrznych prawd. Symptomatyczne, że wraz 
z narastaniem myśli o samobójstwie te partie zaczynają dominować, 
nie tylko uszczegółowiając na wzór układu rozkwitającego wewnętrzny 
portret bohaterki, ale także czyniąc z niej postać aktywną. Wraz z roz
wojem monologu narasta poczucie obcości życia; „bo mi życie niewo
la”, potem, ja żyłam nadaremno”, „Ja-się-żyć-boję...!”, aż wreszcie „sen 
się zacznie - sen się skończy”. Cała scena pełna jest wewnętrznych na
pięć. Dynamika „myśli w rozwoju” potęguje dramatyzm, wynikający 
z koincydencji różnych ról, jakie odgrywa/przeżywa Ofelia. Córka, 
dziecko, kobieta, porzucona kochanka, kurtyzana, zalotnica, dziewica, 
obłąkana - to wszystko twarze bohaterki, która zdecydowała się być 
jak Hamlet. Nie tylko parafrazuje wtedy jego pytanie, bawiąc się jakby 
w dziecięcą wyliczankę: „umrę, nie umrę”, ale także porzuca „sen ży
cia” dla „snu śmierci”87, spodziewając się, że może wówczas jej cze
kanie okaże się owocne.

"6 G. Królikiewicz,., Ofelia " Stanisława Wyspiańskiego, .Rocznik Komisji Historycznolite
rackiej” R. XII, 1974, s. 123-129.

Do tego samego wątku Hamleta nawiązuje obraz J. E. Millaisa Ofelia.
"B G. Królikiewicz, op. cit., s. 128.

Jak zauważyła Grażyna Królikiewicz, przejście od krytycznej 
analizy postaci Ofelii, której dokonał autor Protesilasa i Laodamii 
w Studium o Hamlecie, do jej rekonstrukcji w monodramie Śmierć 
Ofelii można w duchu filozofii Bergsona rozumieć jako odejście od 
klasyfikacji intelektualnej na rzecz ujęcia intuicyjnego, całościowego, 
dynamicznego88. Ofelia rozpoznała swój los jako tajemnicę miłości do 
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Hamleta, jej monolog był aktem współtowarzyszenia Hamletowi we 
wszystkich jego doświadczeniach.

Moment myśli dynamicznej, intuicyjnego poznania, świadomo
ści bezpośredniej - wszystkie te Bergsonowskie pojęcia mogą odnosić 
się zarówno do Śmierci Ofelii, jak i III aktu Powrotu Odysa. Ostatni 
akt dramatu o Odysie, jeśli chodzi o strukturę, przypomina scenę li
ryczną, zbliża się do niej sposobem organizacji wypowiedzi, nastro
jem. W dodatku nie jest podobny kompozycyjnie do dwóch poprzed
nich ani nie równoważy fabularnie żadnego z nich. Zdaje się jedynie 
nastrójowo-symbolicznym pendant, a jednak jego rola jest znacznie 
ważniejsza, bo dopisuje i rozstrzyga sensy dramatu o bohaterze z Ita
ki89. Odrębność strukturalna usamodzielnia ostatni fragment sztuki, 
jego autonomiczne funkcjonowanie możliwe staje się też dzięki inter- 
tekstualnej grze z wydarzeniami mitu90.

"9 Wiele miejsca interpretacji ostatniego aktu poświęcili: J. Nowakowski, Wstęp, [w:] S. Wy
spiański, Achilleis, Powrót Odysa, Wrocław 1984, s. L1-LV; idem, Stanisław Wyspiański 
„Powrót Odysa ", [w:] Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy, red. L. Ludo- 
rowski, Lublin 1987, s. 187-201; E. Miodońska-Brookes, Powrót Odysa i Zygmunt 
August Stanisława Wyspiańskiego - kontrastowe koncepcje ludzkiej kondycji, [w:J eadem, 
Mam ten dar..., s. 56-59. H. Filipkowska, analizując schemat fabularny dwóch pierwszych 
aktów poprzez zestawienie go z porządkiem baśniowym, ostatniemu aktowi nie poświęca wiele 
uwagi, por. Powrót Odysa, [w:J H. Filipkowska, Wśród bogów i bohaterów. Dramaty 
antyczne S. Wyspiańskiego wobec mitu. Warszawa 1973.
90 H. Markiewicz definiował intertekstualność jako interakcję, w której nadrzędnym czło
nem nie jest pro/arche/tekst, lecz tekst późniejszy, por. Odmiany intertekstualności, [w:] idem, 
Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 216. Pośrednim dowodem na samo
dzielność tego aktu jest fakt, że był osobno drukowany w „Przeglądzie Powszechnym” w nume
rze kwietniowym z 1907 roku. Dramat w całości ukazał się także w 1907. Na marginesie można 
zaznaczyć, że wcześniej podobną praktykę zastosował Wyspiański do sceny Demeter i Kora 
z Noc)’ listopadowej.
91 W studium o Hamlecie Wyspiański pisał, że samowiedza przychodzi w chwili śmierci:

Człowiek sumienie myślami bogaci 
i wiedzą sięga coraz w głąb istoty 
aż w chwili zgonu - kiedy wszystko traci, 
widzi - że zwlekał czyn-dzieło daremno, 
bo sąd ten zawsze sam nad drogą ciemną: 
rozpoznać kłamstwo i zbrodnie od cnoty, 
że złe i dobre wiecznie jest to samo. (op. cit., s. 135-136)

Samotny Odys - podobnie jak Ofelia - stoi w obliczu śmierci91 *. 
Skalne pustkowie nad morzem, gdzie rozgrywa się trzeci akt, jest pej
zażem znaczącym, przestrzenią archetypiczną, przestrzenią wyobco
wania, spotkania ze śmiercią i rozpoznania. Można ją także interpre
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tować jako przestrzeń wewnętrzną, przestrzeń pamięci. Momenty prze
stawione w obu porównywanych tekstach to jakby „przejawienie na 
zewnątrz stanu wewnętrznego”. Taki akt - zgodnie z filozofią Bergsona 
- jest aktem wolnym, sytuacją rozpoznania, ponieważ „przejawienie to 
wyraża nasze «ja» całkowite”92.

1,2 H. Bergson, O bezpośrednich danych świadomości, przeł. K. Bobrowska, Warszawa 
1913, s. 116.
” „Trwanie czyste - postać, którą następstwo naszych stanów świadomości przybiera, kiedy na
sze ja pozostaje sobą, kiedy stanu obecnego nie wyłącza się ze stanów uprzednich (zasada melodii 
- przenikania)” (H. Bergson, op. cit., s. 70).
94 Wszystkie przypisy pochodzą z: S. Wyspiański, Powrót Odysa, [w:] idem, Achilleis, 
Powrót Odysa, oprać. J. Nowakowski, Wrocław 1984.

Czas w tej scenie - kolejna zbieżność z monodramatem o Ofe
lii - to nie linearnie biegnący czas zdarzeń, lecz czas psychologicz
ny, w którym pamięć podsuwa wspomnienia. Ten moment biografii 
Odysa, to jakby chwila czystego trwania93. Pamięć przywołuje wi
dziadła z przeszłości, wobec których toczy się monolog. Rytm we
wnętrznych napięć dynamizuje wypowiedź. Ponownie użyteczna staje 
się wcześniej przywołana formuła Wyspiańskiego „monolog to myśl 
w rozwoju”, tym razem wzbogaca się ona o Kartezjańską zasadę cogito 
ergo sum, chciałoby się powiedzieć: dopóki myślę, jestem. Poznanie 
intuicyjne nie kwestionuje u Wyspiańskiego narzędzia intelektualnego - 
myśli. Myśl, nawet przeklęta, jest gwarantem życia, jednostkowej egzy
stencji i tej prawdy mocno doświadcza Odys:

[...] Ha, myśl - moja żyje - przeklęta myśl.
Wiew śmierci w powietrzu - pustkowie, (s. 280)
Morze przede mną - dal - i myśl niezbyta.
[...]
Żyję; zabiłem wszystko - wszystko odepchnąłem;
co było szczęściem kłamanym, uciekło.
Nic, nic poza mną; - nic — nic - nic przede mną:
Noc wieczną pustką i ciemną.
Jedyna myśl - myśl — boskie wiano.
Bodaj mi nigdy żyć nie było dano. (s. 283)’4

Myśl oznacza życie, a tymczasem bezpośrednie, intuicyjne po
znanie wiedzie bohatera ku śmierci, ku doświadczeniu transcendencji. 
Znów pojawiają się paralele do Śmierci Ofelii - samobójstwo, śmierć * 94 
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i tutaj wynikają z aktu woli. Syreny wabią bohatera pieśnią żywota, 
Odys ma poczucie, że jest kuszony95, Itaka - wyspa szczęśliwa - stała 
się wyspą Syren, zdradliwym miejscem. Jednak w momencie metafi
zycznego przeżycia, transgresji; w momencie, któremu towarzyszy 
błysk, otwiera się przed Odysem jasna przestrzeń:

” „Syreny! - Wyspa dziewek to tych; - czarownice
tam siedzące na btzegu - ostre u nich szpony. -
Wabią--"(s. 286)
96 „Według Odysei Homera te fantastyczne istoty mieszkają na pewnym zielonym wybrzeżu i wabią 
swym miłym śpiewem przepływających obok żeglarzy, którzy powracają do swych domów, obiecu
jąc im jako «wszechwiedzące» pomnożenie radości i wiedzy. Jednak ich czarodziejski śpiew wiedzie 
do zguby: nikt, kto się odważy zbliżyć do nich, nie pozostaje przy życiu”. D. Forstner OSB, 
Świat symboliki chrześcijańskiej, przel. W. Zakrzewska [i in.], Warszawa 1990, s. 344-345.

(Zapatrzony w światło)
Tam! - tam!

(Krzyczy) 
Tam jest Ithaka!

(Krzyczy)
Tam! Kres i granica!

Tam - jest ojczyzna moja - tam dziecko i żona -
tam mój ojciec - tam moja — pieśń życia

(biegnie) 
(leci ku morzu) 

skończona!!
(Brodzi przez wodę) 

(łyska się znowu) 
(Otwiera się jasna przestrzeń), (s. 285)

Poznanie bezpośrednie pozwala bohaterowi szukać nowej Itaki, 
Itaki nieskalanej zbrodnią. Syreny podsuwają myśl nową, ideę nowego 
bytu, nieustannego wcielania. Ich pieśń jest zwodnicza, nowy byt jest 
pokusą, pułapką sławy* 96. Odys opiera się tej myśli, ucieka od niej 
w zapomnienie, w „kraj jaśni”, wydobywając się w ten sposób z kręgu 
krwawych przeznaczeń. Obrazy z młodości nieskażonej złem zlewają 
się ze wspomnieniami późniejszymi. Bohater na swoją obronę rzuca 
jedynie słowa: „Ja nie zabiłem ojca, nie”. Obciążony klątwą ojcobój- 
stwa wymknął się temu czynowi, ale nie mógł uwolnić się od zbrodni, 
które popełnił wcześniej.
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Ostatni akt dramatu o Odysie bywa krańcowo odmiennie inter
pretowany. Optymistycznie, bo przełamana w nim została rozpaczliwa 
wizja ludzkiego życia, które dzięki rozpoznaniu i sile ludzkiego rozu
mu może ulec rozjaśnieniu (Hanna Filipkowska). Aktem, który łago
dzi okrutną wymowę poprzednich części poprzez odwołanie do palin- 
genezy i reinkarnacji, określiła go Aniela Łempicka. Tragicznym fi
nałem nazwał go Jan Nowakowski, ponieważ posiew śmierci, jaki 
niósł Odys, dotarł na Itakę, miała ona ulec zniszczeniu, a bohater po
został sam ze swymi zbrodniami, przekleństwem, pragnieniem czysto
ści i daremnymi próbami ucieczki od zła97. Według Ewy Miodońskiej- 
Brookes Odys - na wzór bohaterów tragedii fatalistycznych - rozpo- 
znaje, że sam .jest wspólnikiem własnego nieszczęścia, bo do końca 
uwierzył w swe przekleństwo, bo odkrywając siebie jako zło zna tylko 
odpowiedź buntu, a nie przebaczenia”98.

” H. Filipkowska, op. cit., s. 143; A. Łempicka, op. cit., s. 158. (Dodam, że ten wątek 
pojawia) się również we wcześniejszych interpretacjach Powrotu Odysa)', J. Nowakowski, op. 
cit., s. L-L1V. W ostami typ odbioru wpisuje się interpretacja Bukowskiej-Schielmann, która 
uważa, że „tragedia Odysa, to tragedia człowieka, któremu samowiedza nie pozwala zmienić ani 
jego samego, ani świata”; tragedia człowieka, który nie może wyzwolić się z cudzych wyobrażeń 
o sobie, por. M. Bukowska-Schielmann, Wyspiański. Warianty odbioru, [w:] Studia 
o dramacie i teatrze S. Wyspiańskiego, red. J. Błoński, J. Popiel, Kraków 1994, s. 43.
9" E. Miodońska-Brookes, Powrót Odysa i Zygmunt August..., s. 70.
w Na marginesie można zauważyć analogie między ostatnim fragmentem III aktu a fragmentem 
wiersza A. Langego Bezsenna noc. W celu unaocznienia podmiotowo-lirycznej tematyzacji

Odys pragnął przebaczenia, chciał zapomnieć. Uwolnienie mo
gło odbyć się tylko poprzez podróż w zaświaty. Ostatnie słowa Odysa 
brzmią: „Wybawienie”. Czy doświadcza go Odys? Jak wskazują przy
wołane wcześniej przeze mnie interpretacje, nie da się tego jedno
znacznie rozstrzygnąć. Bieg za łodzią Hermesa, ucieczka od brzegu 
Itaki ziemskiej do tej wymarzonej niekoniecznie musi oznaczać uwol
nienie. Wszak Odys mógł pozostać sam wobec nieskończonego ży
wiołu morza zła, zbrodni z palącą potrzebą czystości. Z drugiej strony, 
pragnienie odkupienia win, potrzeba przebaczenia i ostatnie słowo 
bohatera prowadzą na trop mniej pesymistycznej interpretacji, w której 
pogodzenie z życiem, czy raczej czynem życia, uznanie własnej 
zbrodniczej natury daje możliwość uzyskania zapomnienia. Wówczas 
„łódź piekielna” staje się „łodzią Hermesa”, tym bardziej, że ostatnie 
fragmenty można obierać jako doświadczenie transcendencji99. Wów
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czas ostatni akt Powrotu Odysa okazuje się próbą oddania przeżycia 
metafizycznego. Kres drogi Odysa naznaczony został pragnieniem 
uwolnienia od zdarzeniowości życia i syndromu tułaczki, przekleń
stwa zła i zbrodni, stąd tak wyraźnie kontrastowe zestawienie dwóch 
pierwszych aktów z trzecim. Stąd także owa strukturalna odrębność 
i nastrojowa samodzielność tej części, w której formuła sceny lirycz
nej wzbogacona została maeterlinckowskimi inspiracjami, by pokazać

dramatu zestawmy dwa fragmenty. Charakterystyczna różnica tkwi jedynie w użytym w wierszu 
czasie przeszłym i czasie teraźniejszym dramatu:

Wpadłgrom... Błyskawicą rozświecony jasną-
Upadłem - jako Szaweł... I swą duszę własną
Ujrzałem oderwaną od cielesnej szaty -
1 płynącą w dalekie - niedojrzane światy...

cyt. za: M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie doświadczenie transcendencji, [w:] Stulecie 
Młodej Polski. Studia pod redakcją M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995, s. 107. U Wyspiań
skiego fragment ten wygląda następująco:

(Błyskawica w dali)
(rozświetla kres wód) 

ODYS
(kryje się wśród skal) 

ODYS
[...]
Ha! biegną tuż koło mnie niewidzialni, duszą - 
porywają mnie z sobą- tam w morze mnie - zmuszą.

[...]
Coś wołają- skarżą się - weselą?

bale mnie od ich głosów dzielą - fale dzielą.
(Wbiegł we fale) 

(Błyskawica rozwiera niebo u kresu wód) 
(widać:) 
ŁÓDŹ

(pełną ludzi)
(i wielką postać ciemną Hermesa) 

(stojącą u przodu lodzi)
ODYS

Łódź umarłych !! — W zaświaty płynie - w zapomnienie.
(Krzyczy) 

Czekaj! - Stój! - Stójcie!
(Biegnie wśród jal)

Stójcie!! - Wybawienie!!
(Biegnie w morze)

(błyskawica)
(grom)
(burza) (s. 290-292) 
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chwilę intuicyjnego poznania, a może nawet doświadczenia transcen
dencji.

Przegląd jednoaktówek sytuacji, w których kluczowy moment 
stanowi rozpoznanie bądź przebłysk przeżycia metafizycznego, można 
by jeszcze kontynuować100, jednak nie ilościowy czynnik jest tutaj 
ważny. Zastanawia stosowanie formy jednoaktowego dramatu do pre
zentacji przeżyć, którym - niekiedy - przysługiwać może miano sta
nów bezimiennych101 bądź, patrząc z perspektywy filozofii egzysten
cjalnej, doświadczenia wewnętrznego. Toteż na koniec chciałabym 
jeszcze wspomnieć o dwóch późniejszych utworach. Różnią się one od 
wyżej omówionych niejednorodnością stylistyczną, operują groteską. 
To Romans siedmiu braciach śpiących Tadeusza Micińskiego oraz 
Dziejba leśna Bolesława Leśmiana, która niewątpliwie czerpie z tra
dycji Młodej Polski.

Przypomnę chociażby Na pełnym morzu Irzykowskiego i świadczącą o upowszechnianiu się 
wzorca oraz łączącą maeterlinckowski sposób budowania napięcia z wpływem Wyspiańskiego 
jednoaktówkę L. H. Morstina Na raclawickiem hloniu. Jest to utwór o tematyce patriotyczno- 
dydaktycznej, będący jak gdyby rozbudowaną sceną z Wesela, z tym, że widmo Kosyniera nie 
pojawia się tylko jednej osobie. Na ten typ jednoaktówki oddziaływała także tradycja sceny 
romantycznej, utwory, w których ona najsilniej się ujawniła, to: Los. Fantazja dramatyczna 
Butrymowicza czy Lei i Polel Waśkowskiego.
101 Termin ten stosuję za E. Abramowskim, który mówiąc o różnych postaciach stanów bezimien
nych, stwierdza, że postrzeżenie jako moment uczuciowy bezimienny przetwarza się w akcie 
nakierowania uwagi na postrzeżenie właściwe, tj. na przedmiot myśli o charakterze zróżniczko
wanym. Odłączenie czynnika intelektualnego, może zachodzić w momentach silnego wzruszenia, 
roztargnienia intelektu, znużenia uwagi, w sytuacjach niespodziewanych, czy stanach hipnotycz
nych. Por. E. Abramowski, Źródła podświadomości i jej przejawy. Psychologia postrzegania 
i stanów bezimiennych, Warszawa 1914, zwł. rozdz. VIII i nasi., s. 110-132.
Io: Por. ustalenia T. Wróblewskiej, Nota wydawcy: „Romans Siedmiu braci śpiących w Chi
nach ", [w:] T. Miciński, op. cit., s. 562-566. Tekst został wydany pośmiertnie, po raz pierw
szy w 1934 roku.

W. Gutowski, Laboratoria wyzwolenia. Ojednoaktowych dramatach Tadeusza Micińskie
go, [w:] Literatura — kulturoznawstwo - uniwersytet. Księga ojiarowana Franciszkowi Ziejce 
iv <55 rocznicę urodzin, red. B. Dopart, J. Popiel. M. Stała. Kraków 2005, s. 197.

Dramat Micińskiego (powstał prawdopodobnie w 1910 roku102) 
przedstawia - jak wykazał Wojciech Gutowski, do którego ustaleń bę
dę się odwoływać - sytuację wyzwolicielską, a może raczej próbę 
uzyskania wolności „wypracowaną w ramach oryginalnie wykreowa
nego, suwerennego świata wewnętrznego, zniszczoną jednak represyj
nością społeczeństwa-więzienia”103. Cechuje ten dramat statyka sytu
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acji, groteskowa dysharmonia, znakowy charakter miejsca i postaci. 
Poczucie nieprzystawalności rodzi się już na płaszczyźnie stylistycznej 
i staje się źródłem groteski. Właśnie stylistyczna dysharmonia, która 
powstała dzięki zestawieniu wypowiedzi w stylu potocznym lub paro- 
dystycznie naukowym z fragmentami modlitw oraz z ekspresjoni- 
stycznym lirykiem, sugestywnie ukazuje sytuację braku płaszczyzny 
porozumienia i niemożności przerwania alienacji.

Pojawienie się poety i jego samobójstwo nie naruszyły porząd
ku, nie zburzyły ciszy nocnej w szpitalu dla wariatów, miejscu-znaku, 
gdzie dzieje się ten dramat. Można zatem sądzić, że jest to jednoak
tówka ilustracyjna, wszak obserwujemy jakby powrót do status quo 
ante. A jednak nie. Śmierć Poety wynikła z poczucia wyobcowania, 
zamknięcia w kręgu własnych, niedostępnych dla innych przeżyć, na
stąpiła po monologu, który można interpretować jako wewnętrzną 
podróż inicjacyjną104. Imaginacyjna podróż przyniosła mu poznanie, 
ale nie zapewniła zrozumienia przez innych. Wyznanie o odnalezieniu 
idei, która miała zmienić ludzkość, zostało odrzucone jednym stwier
dzeniem: „Lecz nas tam nie było”105.

"M Ibidem, s. 196.
105 T. Miciński, op. cit., s. 265.

WARIACI: [...] Rozchodzimy się - każdemu wystygła kolacja - do łoża niech idzie 
każdy - na sen, który nam odpędzi myśl dolegliwą, iż Jesteśmy.

STARZEC: (uroczyście, lecz z uśmiechem) żegnam cię; my jesteśmy rycerze śpiący - 
biada tobie, który masz oczy otwarte i starasz się nie zasnąć, (s. 265)

Następujące po opowieści Sonety Rycerskie stanowiły nie tylko 
wyraz twórczego natchnienia Poety, ale okazały się kolejnym etapem 
wewnętrznej akcji, wpisanej w statyczną sytuację - prowadziły do wy
zwolenia:

POETA: Nie myślcie o mnie więcej, starajcie się nie zbudzić - ja przechadzam się 
z Królewną po tarasie wśród Nieskończonej Pustyni, (s. 268)

W finale następuje cisza, a ciemność nocy rozświetla łuna gasną
cego Meteoru - jednego z kluczowych symboli w twórczości Miciń- 
skiego, „znaku sytuacji granicznej, w której wolność nieuchronnie spla
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ta się z klęską”106. W tej, jak w poprzednich jednoaktówkach, poznanie 
jest dane indywidualnie, podobne zjawisko obserwujemy w Dziejhie 
leśnej.

1116 W. Gutowski, op. cit., s. 197. Jednoaktówka ta - jak wszystkie teksty Micińskiego - gęsta 
jest od symboli, aluzji kulturowych, literackich oraz odniesień i odwołań. Istotnym zwłaszcza 
jest Lucyfer i Księżniczka. Wątek ten podjęty został w wyżej wymienionym artykule.
1117 Por. M. Sugiera, O „Dziejhie leśnej", „Dialog” 1984, nr 1, s. 98-103. Zastanawiając się 
nad użyciem formy dialogu w tym utworze, autorka podkreśla, że poezja Leśmiana w dużym 
stopniu miała strukturę dialogową, dialog dawał możliwość konfrontacji osób o odmiennym 
sposobie egzystencji, umożliwiał naoczność przedstawienia, stwarzał sugestię realnego czasu 
toczonej rozmowy.

Piłka w tym utworze odgrywa bardzo ważną rolę: ze znaku zabawy, erotycznej gry (to 
znaczenie wywodzi się przecież jeszcze z tradycji Anakreonta: .¿nów purpurową mnie piłką/ 
Trafił Eros złotowłosy”) przemienia się w znak wybrania, gry ze śmiercią-kochanką, jest 
przedmiotem magicznym, potwierdzającym powtarzalność zjawisk. Dla Jacka Trznadla to też 
- w ciekawej, nawiązującej do motywów romantycznych i faustowskich interpretacji - znak 
pustego nieba. Por. J. Trznadel, „Piłka rzucona w zaświat", „Poezja” 1964, nr 14, s. 44-54.
IIN B. Leśmian, Dziejhu leśna, [w:] Poezje, Lublin 1989, s. 282-297.
1111 A. Sandauer, Pośmiertny triumf Młodej Polski, [w:] idem, Pisma zebrane. Studia o li
tera lutze współczesnej. Warszawa 1985, s. 64-72.

Tajemnica śmiertelności i nieśmiertelności, bytu i niebytu, zagad
ka zaświatów przenika całą twórczość autora Łąki, a w Dziejbie leśnej 
staje się przedmiotem epistemologicznej rewelacji. Nie przez przypadek 
tytułowy utwór ostatniego tomu to właśnie jednoaktowy dramat107, 
ukazujący sytuację rozpoznania, do którego dochodzi w akcie trans
gresji. Forma krótkiego dramatu pozwoliła na oddanie in statu na- 
scendi całej ulotności doświadczenia „przeminięcia dla świata na noc” 
i „nabycia odrobiny śmierci”. Symbole (piłka, będąca jednocześnie 
przedmiotem magicznym108, jaskinia), baśniowa niedookreśloność 
(wzmagana dodatkowo przez potrzebę fabularnego skrótu, charaktery
styczną dla jednoaktówki), poczucie metafizyczności życia i wreszcie 
groteskowa wyrazistość śmieszności tworzą polifoniczny nastrój, któ
ry towarzyszy pytaniu o śmierć, zaświat i nieśmiertelność109.

Sytuacja, w której postawione zostaje to pytanie, nabiera jeszcze 
większej siły oddziaływania dzięki zestawieniu jej z tytułem. Gdyby 
słowotwórczo określić neologizm Leśmiana, można by ukuć następu
jącą definicję dziejby: dziejba to - jak podał Sandauer - zgodnie z za
sadą tautologii coś, co się dzieje. Dzianie się oznacza samostwarzanie, 
to akcja na wskroś egzystencjalna110. Lecz w przeciwieństwie do dzia
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łania, jest ona czymś wsobnym, nie tyle zależy od podmiotu, ile im- 
manentnie w nim tkwi:

O, chwyć teraz w ramiona dziejbę mego ciała! (s. 289)
Las dział się. (s. 290)
A dziewczyna się dzieje w tym lesie... (s. 295)
I ja gdym w dziejbę leśną wbiegła nieostrożnie.
Działam się wobec chłopców - bez płaczu a trwożnie! (s. 289)
Przytul dziejbę pośmiertną dziewczęcego ciała... (s. 295)

Dzieje się las i wszystko, co w ten las zdoła się dostać, dziej ba la
su rozpoznawalna jest jedynie dzięki szumowi - „Szum umownego lasu 
wzmaga się coraz bardziej, urastając jakoby w burzę wiekuistą” (s. 297). 
Las strzeże tajemnicy nieśmiertelności, ale mimo że słychać jego szum, 
chodzi o las umowny.

W mitach i religiach różnych kultur ciemność i jaskinia to obra
zy śmierci i ponownych narodzin, toteż w „obrzędach inicjacyjnych 
(np. w misteriach eleuzyjskich) symbolizują powrót do źródła, do kró
lestwa matek, regressus ad uterum, by tam urodzić się na nowo”111. 
Grota - grobowiec pogański, w której znalazł się Makary, jest zatem 
przestrzenią archetypiczną. Tutaj odbywa się misterium śmierci i mi
łości. Odwrotnie niż to miało miejsce w micie platońskim112, wyzwo
lenie, droga w nieskończoność prowadzi w mrok grobowca przy 
wzmagającym się szumie umownego lasu. Nieskończoność staje się 
atrybutem natury:

111 M. Lurker, op. cit., s. 119.
Analogię z jaskinią platońską i odwołanie do anamnezy sugerują didaskalia: „Wnętrze grobowca 

pogańskiego. Przez otwór z prawej strony - wchodzi święty Makary z wiązanką chrustu na plecach. 
Posuwa się w głąb grobowca, układa chrust na ziemi i roznieca ognisko. Zrazu drobny, a potem 
coraz większy płomień rozwidnia grotę światłem, które pełga po ścianach grobowca wraz z towarzy
szącą mu w bezwładnym popłochu gromadą niepohamowanych cieni” (s. 282).

Dalej w drogę. W głąb lasu, w głąb lasu...
I czemu mówisz: „Czas już” - kiedy nie ma czasu! (s. 296)

Dla Makarego noc w grobowcu pogańskim stała się chwilą we
wnętrznego doświadczenia. Postawiony na przecięciu dwóch kultur: 
chrześcijańskiej i pogańskiej, dwojakiego przeżywania czasu: linear
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nego (Makary) i kołowego (Dziewczyna) doznał czegoś w rodzaju 
epifanii, objawiającej mu sens dziania się - miłowania.

Ostatni przykład uświadamia nam, jak funkcjonalnie trwały jest 
ten model jednoaktówki. Dramatyczna forma ułatwia naoczność przed
stawienia sytuacji granicznej, ponieważ krótki czas trwania utworu pod
kreślał momentalność aktu rozpoznania, nadając mu walor autentyczno
ści. O ile poprzednie dwa typy jednoaktówki mogliśmy określić mianem 
impresywnych, to dramaty rozpoznania należy nazwać scenami ekspre- 
sywnymi. Taki typ jednoaktowego dramatu pojawi się także w drugiej 
połowie XX wieku, chociaż tam schemat ulegnie odwróceniu, zacznie 
być czytany a rebours. Sytuację rozpoznania, zetknięcia z tajemnicą 
zastąpi sytuacja odkrycia pustki, absurdu.

Akcja - gra z zasadą zdarzeniowości. Jednoaktówki konfrontacji 
z Losem

Niewątpliwie na przełomie XIX i XX wieku więcej jest jednoaktówek 
redukujących element akcji na rzecz sytuacji finalnej, jak choćby Na 
pełnym morzu Karola Irzykowskiego, Wrogowie duchów Tadeusza 
Micińskiego, lub sytuacji przełomowej, czego przykładem jest Fleur 
de Lys Hertzówny. Jednak w jednoaktowych dramatach akcji można 
zauważyć znaczące zmiany. Do końca XIX wieku akcją jednoaktówki 
najczęściej rządził przypadek, a stymulowała ją inherentnie wpisana 
w strukturę jednoaktowej sztuki reguła kondensacji. Konflikty, pery
petie, intrygi, które rozgrywały się w przeciągu krótkiego czasu, spra
wiały wrażenie karuzelowego rytmu działań i przeciwdziałań postaci.

Tymczasem w wielu jednoaktówkach przełomu wieków zauwa
żamy charakterystyczne przesunięcie. Akcja staje się przedmiotem 
gry, dostarcza pretekstu. Pojawia się po to, aby zostać unieważniona, 
na przykład odwlekany jest moment jej rozpoczęcia bądź tworzą ją 
mechanicznie po sobie następujące wypadki, które zapoczątkowane ja
kimś czynem lub decyzją narastają w lawinowym tempie. Jednakże 
zawsze, bez względu na wartość artystyczną danego utworu, taka gra 
z akcją pozwala na skonfrontowanie bohaterów z Losem. Tendencję tę 
śledzimy u Wyspiańskiego, począwszy od Meleagra na Sędziach skoń
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czywszy, czy w Śnieżycy Feliksa Płażka, a nawet, wykraczając już poza 
ramy chronologiczne epoki, w Nowym Wyzwoleniu Witkacego.

Casus Meleagra każę zatrzymać się nad jeszcze jednym pro
blemem. Mechaniczne przypisanie tego dramatu do grupy jednoaktó
wek może budzić sprzeciwy, a jednak był on tak określany także przez 
współczesnych, na przykład przez Adolfa Nowaczyńskiego111 * 113. W okre
sie, w którym powstawał, podział na akty był jedną z zasadniczych cech 
określających dramat; sam Wyspiański pisał w tym czasie utwory, które 
dzielił na akty lub sceny. Czy zatem pozbawiony tych podziałów Mele- 
ager był wyrazem restytucji formy dramatu antycznego114? Czy an
tyczny wzorzec należy traktować jako ramę modalną dla nowej trage
dii. A może mamy tu raczej do czynienia z pewną kulturową transpo
zycją formalną, czyli - uwzględniając definicję Stanisława Balbusa - 
„nie gruntownym przetworzeniem formy wbrew niej, ale stworzeniem 
takiego pozoru jakby rozwijała się tylko jej utajniona i nie dostrzegana 
dyspozycja”115? Że taka transpozycja zachodzi, gdy mówimy o tema
tyce utworu, co do tego zgodni byli wszyscy badacze Meleagra, choć 
nie posługiwali się językiem właściwym teorii intertekstualizmu116. 
I jak nie można treści Meleagra traktować li tylko jako odtworzenia 
mitu, tak również forma dramatu jest wyrazem poszukiwań przez au
tora Wesela kształtu tragedii. Oczywistą, ale niebanalną prawdą jest 

111 Por. A. Nowaczyński, Greckie tragedie Stanisława Wyspiańskiego, „Sfinks” 1908, t. 1,
s. 453.
"4 O związkach formalnych Meleagra z dramatem antycznym pisali: T. Sinko, Antyk Wy
spiańskiego, Warszawa 1922, s. 102-127; 1. Sławińska, op. cit., s. 76-113; H. Filipkow
ska. op. cit., s. 13-29. Dramat antyczny nie znal wprawdzie podziału na akty, jednak klasyczne 
poetyki - a według wyżej wymienionych badaczy Meleuger mieścił się we wzorach tragedii 
klasycystycznej, zwłaszcza w jej Lessingowskiej wersji — utożsamiają właściwy starożytnym 
dramatom podział na epeisodiony przedzielone stasimonami z podziałem na akty. Przyjmując te 
założenia Sinko (a za nim i inni badacze, np. Filipkowska) uznał, że „fotma Meleagra naśladuje 
antyk” i wydzielił trzy epeisodiony, połączone scenami przejściowymi. Zauważył jednak, że 
wrażliwość Wyspiańskiego na teatralny kształt nowoczesnego dramatu spowodowała, iż opuścił 
on pieśni chóru stojącego, by nie hamować akcji, „co już w tragedii klasycznej było [...] przeżyt
kiem” (s. 121).
115 S. Balbus, Między tekstami, Kraków 1993, s. 302-308.

Intertekstem tej tragedii jest mit o łowach w Kalydonie, zwłaszcza jego Owidiuszowa 
wersja, przedstawiona w Metamorfozach, a inspiracje do rozwinięcia niektórych pobocznych 
motywów mogą pochodzić z dramatów: A. Ch. Swinbume’a Atalanta w Kalydonie i Alathei 
F. Faleńskiego. Por. T. Sinko, op. cit., s. 102-103; H. Filipkowska, op. cit., s. 16-17.
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konstatacja, iż struktura Meleagra wypływa ze sprzężenia dramatu 
antycznego z maeterlinckowską techniką tworzenia nastroju117.

117 Wzór klasycznej tragedii wyznaczają: bliski katastrofy moment rozpoczęcia utworu, wpro
wadzenie chóru, trzy jedności, ukrycie gwałtownych scen poza oczami widzów, relacje posłań
ców. Z kolei typowe dla Maeterlincka rozważania niosą wprowadzane w pierwszej połowie 
utworu sny, przeczucia, znaki, które jakoby - analogicznie do maeterlinckowskiego wzoru 
- miały kształtować sytuację przeczuwania nieszczęścia. Jednakże horyzont zależności od 
autora Ślepców osłabia „racjonalistyczna” postawa pierwszego chóru i nawołujące do rozsądku 
wypowiedzi Oineusa. Technika budowania nastroju uzyskana dzięki lekturze dramatów Mae
terlincka w całej pełni użyta zostanie dopiero w scenie rozmowy Meleagra i Ałthei. Pisali 
o tym: S. Kołaczkowski, Stanisław Wyspiański. Rzecz o tragediach i tragizmie, Poznań
1922, s. 105-119; T. Sinko, op. cit.; H. Filipkowska, op. cit.; 1. Sławińska, op. cit.
"" Por. 1. Sławińska, op. cit., rozdz. Tragedia klasyczna Wyspiańskiego, s. 76 i nast.

Pozbawienie tragedii refleksyjnych, lirycznych stasimonów spo
wodowało, że odbiorca nie miał możliwości, aby nabrać dystansu do 
świata przedstawionego. Tragedia oddziaływała intensywnością wraże
nia. Co szczególnie znaczące, idea zwięzłości, ważna dla Wyspiańskie
go odnosi się przede wszystkim do tych utworów, w podtytułach któ
rych zaznaczona została przynależność do gatunku tragedii118 *. W Mele- 
agrze doszło do stopienia tragizmu uosabianego przez antyczne Fatum 
z maeterlinckowską ideą le traqigue quotidien. Czas tragedii to czas do
pełniania się przeznaczenia, sprawdzania irracjonalnych lęków, wresz
cie czas wyborów dokonywanych przez bohaterów, które owo przezna
czenie realizują.

Od początku odbiorca wie, że okres dziania się dramatu będzie 
krótki:

CHÓR I: Przewidzieć nie można przyszłości, nawet najbliższej, a przykro ser
cu, gdy w niepewności jest, owładnięte niepokojem o los najdroższych 
sobie istot, najulubieńszych.

CHÓR II: Czekaliśmy cierpliwie ledwo, że nie dzień cały, aż do chwili, gdy 
Phoebus rumaki białe cztery, wichrowe, wiodące wóz, w Oceanie czarne 
fale pogrążył: - poczekajmy jeszcze część nocy, byśmy wiedzieli, co za
szło, nim spać pójdziemy. Wtedy dopiero niech nas Sen ogarnie władną- 
cy. (s. 10-11)
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Chór - jak w tragedii greckiej - wprowadza in medias res zda
rzeń, a przy okazji zakreśla też ich ramę czasową119. Napięcie, rodzące 
się z oczekiwania na poznanie rezultatu łowów na dzika, pustoszącego 
kaledońską ziemię, kontrastuje z sielankowo ukazanym zachowaniem 
przyrody w wieczornej porze i z pragnieniem pierwszego chóru, by 
zapaść w błogi, dający siłę sen. Noc ma być czasem poznania i uspo
kojenia, a nie okresem podejmowania decyzji i czynów. Jednak niepo
kój drugiego chóru, który nie wierzy w szybkie odwrócenie klęski 
zesłanej na państwo Oineusa przez Dianę, wzmaga napięcie. Retarda- 
cyjne zabiegi, przeszkadzające w przekazaniu najistotniejszych wia
domości, powodując - jak słusznie zauważył Stefan Kołaczkowski120 
- przesunięcie akcji na środek dramatu, wprowadza pewnego rodzaju 
grę z odbiorcą. Wraz ze stopniowym poznawaniem przebiegu zdarzeń 
narasta napięcie. Dodatkowym jego źródłem staje się opowiadanie 
Althei o śnie i irracjonalnym lęku, jaki ogarnął ją pod wpływem sen
nych rojeń:

O nowoczesnej koncepcji persony chóru w tym - i innych dramatach - Wyspiańskiego, por. 
E. Partyga, Chór dramatyczny w poszukiwaniu tożsamości teatralnej, Kraków 2004, s. 232- 
-240.
12,1 S. Kołaczkowski, op. cit., s. 107-108.
121 O kompozycji przestrzeni dramatycznej w Meleagrze por. E. Miodońska-Brookes, 
Studiu o kompozycji dramatów Wyspiańskiego, Wrocław 1972, s. 28-30. Badaczka zwróciła uwagę 
na wprowadzenie dwóch różnych akcji, dziejących się w różnych miejscach i na zespolenie ich 
w momencie zapalenia ognia. Tutaj też znajdują się bardzo ważne stwierdzenia, dotyczące opozycji 
dnia i nocy i ich znaczeń w twórczości Wyspiańskiego, por. ibidem, s. 51 -54.

ALTHEA: [...] mowa nie przedstawi ci ani w części obrazu, którego grozie 
moja istota podlega, i jak wśród chaosu trudno mi spostrzec wyrazistych 
kształtów - tak wielkie widzę sobie i nam grożące nieszczęścia, a nie 
śmiem ścisłym rozumowaniem szukać ich przyczyny, bo rozumowanie 
moje oparte na przesądzie... (s. 13)

Gdy pod wpływem okoliczności, powodowana gniewem na sy
na Althea zdecydowała się sprawdzić siłę przesądu i - wrzucając 
głownię do ogniska - odtrąciła Meleagra, wypadki zaczęły biec szyb
ko. Niepokój oczekiwania zmienił się w napięcie, wynikające z odkry
wania motywacji zdarzeń oraz śmierci kolejnych bohaterów. Moment 
rozpalenia ognia na stole ołtarzowym121 okazał się immanentną cezu
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rą, dzielącą dramat na statyczną sytuację oczekiwania i na okres dra
matycznego zgęszczenia wypadków, przyczyniających się do wypeł
nienia tragizmu przeznaczeń. Kluczowym zdarzeniem stała się decyzja 
Althei. Motywy kierujące bohaterką bliskie były doświadczeniom 
człowieka końca XIX wieku, który przeszedłszy szkołę naukowego 
pozytywizmu, odkrywał irracjonalne czynniki determinujące jego ży
cie. Pytanie, czy Los ludzki kształtują ślepe przypadki, czy koniecz
ność, w równej mierze co dialektyka lęku przed poznaniem prawdy 
i pragnienia dowiedzenia się jej, stymulowały rozwój akcji:

O1NEUS
W rękach boskich, nie innych spoczywają losy jutra.

ALTHEA
Bogi oddały los dziś w ręce moje
i ja jedynie woląmojąstoję: 
jedyny losu rządca samodzielny.

O1NEUS
Więc na to, byś rozważyć mogła czas długi i byś ty odpowiedzialną była za czyn, i nie 
nazwała go ślepym przypadków zbiegiem, a nie winiła niepotrzebnie bóstw nieomyl
nych.
[...]

O1NEUS
Co chcesz czynić!?

ALTHEA
Przesąd chcę tylko zabić w sobie i nie ulegać więcej grozie strachu, jeżeli to przesąd... 
Niech głownia spłonie, do której wiążę w mym trwożnym umyśle koleje życia mego 
syna: -[...] i co prawdą jest, niech prawdą będzie: jest, li złudzenie, niechaj raz złu
dzeniom mym będzie koniec.

O1NEUS
Tegoć nie bronię: nie zużyję mocy, 
bym miał uświęcać urojenia czyje.
Nie ¡est to czynem, co się głupstwem kryje. (podkreśl. M. R., s. 44-45)

Wewnętrzna decyzja Althei przekształciła się w czyn woli. Do 
tej pory dramat wypełniały wypadki, na które pozostający w kręgu 
ofiarnego stołu bohaterowie nie mieli wpływu. Jednakże z chwilą, gdy 
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żona Oineusa postanowiła wyrzec się Meleagra - czego zewnętrznym, 
a zarazem symbolicznym wyrazem stało się spalenie głowni - rodzi 
się akcja. Narasta ona wraz z ujawnieniem się konfliktu między matką 
a synem. Konfliktu, którego przyczyny nie zostały bezpośrednio w dra
macie przedstawione, ale którego węzłowym momentem jest rozmowa 
Meleagra z Altheą. Wydarzenia, jakie potem następują, są tego czynu 
rezultatem. Potwierdzają to słowa Meleagra:

MELEAGER
Świadomość, że się matka mnie wyrzeka: [...] i patrzę tylko na czyn, który uosabia 
niejako jej złą dla mnie wolę, i choć pamięci jej jużem się wyrzekł, gdym widział 
zbytni żal dla moich wrogów, to przecie jeszcze nie byłem zabity w moich pojęciach 
człowieka, (s. 55)

MELEAGER
Ja wiem to wszystko, co mówisz, ale na mnie działa czyn, który stał się w oczach tylu 
ludzi (podkreśl. M. R., s. 56)

Althea pragnęła poznać swoją władzę nad losem. Wypadki, któ
re zapoczątkowała, dały jej takie poznanie, dowodząc jednocześnie, 
jak iluzoryczną była jej wolność:

ALTHEA
Igraszką byłam w ręku boga. 
Szyderstwem los w me ręce dano, 
by w własne winy uplątaną 
klątwa dosięgła sroga, (s. 73)

Padające pod koniec słowa Atalanty i Althei potwierdzają ramę 
czasową wykreśloną przez chór:

ATALANTA
Mówię, że jutra dla mnie nie ma. (podkreśl. M. R., s. 60)

ALTHEA
Gdy jutro nocą sierp Diany 
wynijdzie zza oliwek tych 
urągać woli mej złamanej, 
mówcie, żemjąprzeklęła!!! (podkreśl. M. R., s. 73)
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Czas dramatu, a wraz z nim mikrokosmos tragedii, zamknął się 
w wycinku nocy. Dla bohaterów Meleagra nie było jutra niosącego 
nadzieję i poranku kojącego rozbudzone namiętności. Zginęli Atalanta, 
Meleager, Althea, a Oineus, jedyny, który przeżył, już wcześniej posiadł 
gorzką wiedzę, że „życie jest często sroższąniż śmierć karą” (s. 45).

W epistemologicznym doświadczeniu odkrycia determinizmu 
tkwi różnica między dramatem Wyspiańskiego a trochę ponad dwa
dzieścia lat wcześniej napisaną jednoaktówką Felicjana Faleńskiego 
Althea, będącą jedynie obrazkiem dialogowym122. Akcja, która miała 
odtwarzać bynajmniej nieprzypadkowy rozwój wypadków, ugrzęzła tu 
w kole determinizmu. Wolny czyn okazał się pułapką wyzwalającą 
następstwo tragicznych zdarzeń, którym chciano zapobiec.

Do podobnych wniosków prowadzi analiza przebiegu akcji 
w jednoaktowych dramatach Płażka. Zabiegiem, jaki cechuje niektóre 
jego jednoaktówki, jest zespolenie sytuacji przeczuwania nieszczęścia 
z szybko biegnącą akcją, prowadzoną w ten sposób, by wywołać u od
biorcy wrażenie lawinowo spiętrzających się wydarzeń. Schemat taki 
obserwujemy w poświęconych legendarnej przeszłości Polski jednoak
towych dramatach Śnieżyca i Święta wiosna (1904). Antycypujące 
nieszczęście znaki, jakie wypełniają początek tych utworów, mają in
tensyfikować - zarówno na płaszczyźnie komunikacji wewnętrznej, jak 
i zewnętrznej - wrażenie nieuchronności rozgrywających się zdarzeń. 
Nic nie jest w stanie zapobiec dopełnieniu się przeznaczenia. Działania 
podejmowane przez postacie, choć mają odwrócić przewidywany bieg 
wypadków, to - jakby w zgodzie z regułą a rehours - przyczyniają się 
jedynie do unaocznienia rozpoznawanej przez bohaterów prawdy o nie
możności wyrwania się spod determinacji losu. Wyraźnie formułuje tę 
zależność bohater Śnieżycy, Rakuz:

Tak jest, czyn jeden pociąga za sobą drugi i trzeci..., setny - łańcuch cały po
wstaje (s. 12)
Tak: nie my kierujemy własnym losem, nie jesteśmy nawet panami naszych 
czynów: - jest coś nad nami wyższego, strasznego coś... (s. 22)

F. Faleński, Althea, [w:] Felicjana Faleńskiego utwory dramatyczne, t. 2, Kraków 1896, 
s. 5-32. W utworze Faleńskiego wypadki ukazywane są z perspektywy Althei, co przekształca 
go prawie w monodram.
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Skondensowanie zdarzeń podkreśla bezsens działań, które przy
spieszają tylko przeczuwany, tragiczny finał. Metaforycznie można by 
ów splot wypadków określić mianem „intrygi przeznaczenia”.

Taki sam model ma jeszcze Eirene (1907), inny jednoaktowy 
dramat Płażka. Jego opis można wzbogacić odniesieniem do kategorii 
rozpoznania. Początkowy fragment Eirene, który pełni funkcje ekspo
zycji, przedstawia sytuację osaczenia. Pandion, syn króla ateńskiego 
Erechteja, nie chce pogodzić się ze sposobem, w jaki jego ojciec objął 
władzę. Nie chce przystać na morderstwa i krwawy terror, którym 
Erechtej umacnia panowanie. Tęskni do wolności, ale nie ma sił, by 
zdobyć się na odejście. Pytanie, jakie pada na początku, jest nie tylko 
pytaniem o chwilową aktywność, ale przede wszystkim o działanie po
zwalające wyrwać się spod zniewalających okoliczności:

Arkas: Co czynisz? 
Pandion: Jak widzisz bezczynny stoję,

- więc niech się w tobie duch raduje.
Stoję i patrzę w ogień jak dogasa
powoli. Chciałbyś w myśl mą wniknąć? Ot!
Patrzę, a smutna myśl za wzrokiem idzie, 
smutna, jesienna myśl tuła się wlecze. 
Patrzę w ogień, jak jeszcze wciąż konając 
drży, jak broni się przed zgonem.

(Podniósł głowę: w głosie brzmi teraz tłumiona energia)
Wszystko chce żyć! (s. 5)

Sytuację zdeterminowania rysuje gęsty od metaforycznych od
niesień i symbolicznych konotacji początek utworu. Refleksja na temat 
dogasającego ognia, wprowadzając maeterlinckowski nastrój, podkre
śla ontyczną znikomość człowieka. Zamknięcie przedstawione zarówno 
na planie przestrzeni scenicznej (zamknięte wrota), jak i niejednokrotnie 
werbalnie precyzowane tematyzuje opozycję: wolność - zniewolenie. 
Wzmacnia ją druga przeciwstawna para: „kraj jaśni”, ku któremu wy
rywa się Pandion, i „raj smutku”, czyli królestwo jego ojca. Na zdeter
minowanie środowiskowe nakłada się jednak w toku wydarzeń moty
wacja metafizyczna. Jedna zbrodnia pociąga za sobą inne. Jednostka nie 
jest w stanie uwolnić się od zniewolenia złem, co więcej, zaraża nim 
swoich najbliższych. Gdy Pandion zdobył się na opuszczenie królestwa 
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ojca, akcja zaczęła biec szybko. Splot wypadków spowodował jednak, 
że dopełniło się jego przeznaczenie; wplątał się w zbrodnię. Zrozu
miał, że nie .jest zdolny do lotu”, że i dla niego, jak dla jego ojca, „los 
jest wrogiem”, rozpoznał fatalizm jako rys konstrukcji świata.

Dramaty Płażka nie odznaczają się szczególnymi artystycznymi 
walorami czy siłą dramatycznego wyrazu, nie przekonują także głębią 
filozoficznych motywacji. Stanowią jednak wyrazisty przykład, jak 
w jednoaktówce akcja stała się ciągiem mechanicznie po sobie nastę
pujących zdarzeń. Automatyzm wypadków, które następowały jakby 
wbrew woli bohaterów, miał zwielokrotnić sugestię zagubienia czło
wieka w świecie i niemożności decydowania o swoim losie. Legen- 
damo-mityczna sceneria eksplorowana przez dramat symboliczno- 
poetycki stwarzała aurę archetypiczności i uogólniała refleksję o egzy
stencjalnym doświadczeniu człowieka.

Szybko następujące po sobie wypadki, przekreślające zasadę 
prawdopodobieństwa w dramatach, których akcja rozgrywała się w rea
listycznej scenerii, mogły przynieść „wewnętrzną iluminację”* 123 (Noc 
Tadeusza Micińskiego) czy „olśnienie poznaniem” (Sędziowie Stani
sława Wyspiańskiego).

l2’ W. Gutowski, op. cit., s. 195.
124 A. Grzymała-Siedlecki, Nad „Sędziami" Wyspiańskiego, [w:] idem. Nu orbicie 
Melpomeny, Warszawa 1966, s. 178.
123 O. Ortwin, „Sędziowie” Wyspiańskiego, [w:] O Wyspiańskim i dramacie...,; S. Koto
wicz, Rozbiór „Sędziów” Si. Wyspiańskiego, „Pamiętnik Literacki” 1916, z. 1-2. O dyskusji

Zagadnienie fabuły i akcji w połączeniu z jednoaktową formą 
szczególnie ważne jest w przypadku Sędziów Wyspiańskiego. Zwrócił 
na ten fakt uwagę Adam Grzymała-Siedlecki, który pisał:

[...] zbiór wątków dramatycznych, które by po brzegi wypełnić mogły obszerną po
wieść czy kilkuaktową tragedię, dochodzą do głosu w tej - nie zapominajmy: jednoak
tówce - i w minimalnym stopniu nie mącąjej klarowności12'’.

Wydaje się, że dostrzeżenie tego zjawiska przyczyniłoby się do 
rozproszenia wielu kontrowersji, jakie narosły wokół sposobu prowa
dzenia akcji w tym dramacie. Niespójność i brak związku wynikania 
z siebie poszczególnych scen, a przez to osłabienie idei tragedii zarzu
cali Sędziom Ostap Ortwin i Stanisław Kotowicz125. Stefan Kołacz
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kowski dostrzegał jednolitą i głęboką koncepcję tragizmu, ale podtrzy
mał zarzuty dotyczące budowy126. Przeciwstawiając się tym opiniom, 
Stanisław Lack zwracał uwagę, że nie wolno akcji tej tragedii oceniać 
z punktu widzenia poetyk normatywnych, i domagał się innej lektury 
utworu. Takiego nowego odczytania dokonała Maria Prussak, przy 
czym kluczowym kryterium opisu uczyniła właśnie analizę akcji127.

na temat istoty tragizmu w Sędziach por. M. Sugiera, Międzywojenni sędziowie „Sędziów", 
„Ruch Literacki” 1985, z. 3, s. 229-236.
I2‘ „Te wady budowy przypadkowo mają tu pewną dobrą stronę. Im mniej jasnym jest logiczno- 
przyczynowe rozwiązanie faktów, im bardziej niespodziewane jest rozwiązanie konfliktów, tym 
bardziej przemożną ponad przyczynową silą wydaje się żywioł metafizyczny, wkraczający w sfe
rę ziemską i o tyle bardziej niewzruszoną wydaje się konieczność tragiczna zdarzeń.” „Podkre
ślam więc raz jeszcze, że wprawdzie budowa wadliwa, ale koncepcja tragiczna, ukazana w końcu 
utworu głęboka i jednolita”. (S. Kołaczkowski, op. cit., s. 156 i 157).
127 „Odpowiedź na pytanie co, wobec tego jest głównym tematem tragedii, trzeba połączyć 
z pytaniem, co buduje akcję, skoro intryga dostarcza jej tylko pretekstu” (M. Prussak, Sędziowie, 
[w:J Po ogniu szum wiatru cichego. Wyspiański i mesjunizm. Warszawa 1993, s. 154. Wypo
wiedź S. Lacka znajduje się [w:] Budowa tragedii. „Sędziowie", [w:] Studia o Stanisławie 
Wyspiańskim, Częstochowa 1924, s. 262.
I2“ S. Kołaczkowski, op. cit., s. 152-157; S. Lack, op. cit., s. 261-268; M. Prussak, op. 
cit., s. 154.

Akcję Sędziów tworzą szybko, ale przypadkowo następujące po 
sobie zdarzenia, wokół których powstaje intryga. Tak mogłaby brzmieć 
formułka opisująca akcję wysnuta z wypowiedzi badaczy128. Czy jednak 
to wrażenie przypadkowości i pretekstowego traktowania intrygi, po
zornie stanowiącej oś konstrukcyjną utworu, nie zostało celowo spowo
dowane?

Już w pierwszej scenie tkwi zapowiedź późniejszych wypadków:

NATAN
Myślisz ty, że Bóg tobie gada?

JOAS
Że Bóg przeze mnie ostrzega
przed karą, co późna spada.

NATAN
To ty masz Boga w arendzie?
Ty, lichy?

JOAS
On zrywa się wszędzie:
próżno byś ty nie pozywał
Jego, co sądzić cię będzie, (s. 400-401)
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Rozmowa dwóch braci splata wymiar hic et nunc z transcenden
cją. Znakami obu wymiarów są dwie przeciwstawne postawy i dwie 
filozofie życia: Joasa i Natana. Ich dialog dotyczy tematu sztuki - są
dzenia. Uwaga młodszego brata: „Więc Sprawiedliwość zwycięża/ Złe. 
Więc Bóg o swoich pamięta”129 może być odczytywany jako swoista 
teza. Rytm zdarzeń miałby dostarczać przykładu ją ilustrującego, dra
mat stawałby się swoistym exemplumli0.

129 S. Wyspiański, op. cit., s. 402.
1,0 Por. E. Miodońska-Brookes, .¿dobywaj co dzień Boga i siebie na nowo... ” Religijne 
aspekty dramatów Wyspiańskiego, [w:] ,jdam ten dar...; „Jest to utwór tym bardziej ciekawy, 
że pozwala śledzić powiązanie pomiędzy jedną z podstawowych kategorii strukturalnych, wy
różniających tragedię grecką, mianowicie anagnarisis, i ukształtowaną na gruncie tradycji 
chrześcijańskiej koncepcją Wyspiańskiego dotyczącą bytu człowieka jako «inteligencji» roz
poznającej swoje powołanie. W sposób oczywisty dwie grupy postaci dramatu pretendują do 
roli sędziów prawdziwych i fałszywych - to Joas i grupa urzędników przybywających do 
karczmy Samuela jako do miejsca zbrodni, którą trzeba osądzić”, (s. 31-32)

Gdyby spróbować linearnie przedstawić fabułę Sędziów, preak- 
cją można by nazwać zadawniony konflikt Dziada z Samuelem. Dzie
je miłosnego związku Jewdochy z Natanem tworzyłyby przedakcję. 
Z kolei akcja właściwa wydaje się zawiązywać wokół motywu sensa- 
cyjno-kryminalnego. Jak w klasycznym teatrze sensacji, wątek ten za
wiera cztery momenty: zbrodnię, śledztwo, sąd, wyrok, lecz ten ostatni 
nie mieści się w logice wypadków, wykracza poza nie i je unieważnia.

Prawie każda rozmowa przywołuje określony typ dramatu, ope
rujący innym schematem akcji. Dialog Dziada z Samuelem odsyła do 
dramatu społeczno-obyczajowego, rozmowa Jewdochy z Natanem wska
zuje na model utworu melodramatycznego, natomiast spotkanie Dziada 
z Jewdochą może stanowić zakończenie dramatu rodzinnego. W końcu, 
krótki, pełen aluzji dialog między Natanem a Samuelem jest odpowiedni
kiem scen przygotowania zbrodni w sztukach sensacyjnych. Wydaje się, 
że zbrodnia z premedytacją stanowić będzie kulminacyjny punkt utwo
ru. Tak się dzieje, Natan sprowokował bójkę z Urlopnikiem, w jej 
trakcie padł strzał, który śmiertelnie zranił Jewdochę. Do tego momen
tu kumulowały się rozmaite motywy, tworząc sieć wzajemnych kon
fliktów, zależności i powiązań. Pytanie Feigi: „Co się stało? Co się 
stało?”, odnosząc się do czasu przeszłego, dzieli dramat na dwie czę
ści: czas działań ludzi i czas poznania przez nich prawdy. Zbrodnia 
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odbywa się niemalże na oczach widzów i chociaż nie do końca jest 
oczywiste, kto ją popełnił, to jednak widz wie, kto ponosi odpowie
dzialność za morderstwo. Stąd na poziomie komunikacji zewnętrznej 
napięcie nie wypływa z oczekiwania na rozwiązanie zagadki krymi
nalnej. Natomiast na płaszczyźnie komunikacji wewnętrznej koniecz
ność poznania prawdy o morderstwie rodzi potrzebę śledztwa. Rów
nież tutaj rysuje się zasadnicza rozbieżność z dramatami sensacji. Czas 
ich trwania nasycony jest napięciem, wynikającym z oczekiwania na 
kolejne wydarzenia i sposób wykrycia ich rzeczywistego przebiegu. 
W Sędziach - posłużmy się metaforą Lacka - „Poznanie [...] prawdy 
jest gromem”131. Ale poznanie owo nie następuje wskutek rozwinięcia 
zawiązanych lub wspomnianych wcześniej wątków. Tajemną prawdę 
poznają nieliczni i dla nich jest to moment rozpoznania. Brutalna i krwa
wa historia przekracza ramy naturalistycznego epizodu. Błysk poznania 
uwypukla kondensacja czasu.

S. Łąck. op. cit., s. 266.

W jednoaktówce krótki czas dany na rozwinięcie akcji utrudnia 
retardacje, które wzmagają napięcie, wypływające z oczekiwania na 
przebieg zdarzeń. Dlatego też wypadki następują po sobie lawinowo. 
Zaledwie rysuje się projekt zbrodni, już dochodzi do jej popełnienia. 
Natychmiast też po jej dokonaniu pojawiają się sędziowie, gotowi nie 
tylko prowadzić śledztwo, ale i wydać wyrok. Wszystko to dokonuje 
się w przeciągu kilkudziesięciu minut, bo czas trwania akcji jest rów
noznaczny z czasem trwania dramatu. Szybkie, wręcz nieprawdopo
dobne nawarstwienie zdarzeń jakby pomniejszało ich doniosłość. 
Z punktu widzenia prawdopodobieństwa szczególnie razi natychmia
stowe przybycie sędziów. Od tej chwili pryskają pozory, że sąd i są
dzenie będą dokonywane na ludzką miarę. Wrażenie to podkreślają 
jeszcze karykaturalnie zarysowane sylwetki: Nauczyciela, Wójta, Sę
dziego i Aptekarza, którzy ośmieszają i dyskredytują ludzką sprawie
dliwość. Scena sądzenia poprzez wprowadzenie elementów groteski 
nie tylko burzy klasyczną zasadę jednolitości stylowej, tak charaktery
styczną dla tragedii, ale także - w zestawieniu z poprzednimi - zadzi
wia kontrastową tonacją. Zasada ekonomii, panująca w jednoaktówce, 
domaga się operowania skrótem, znakiem wprowadzającym określoną 
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tematykę. Groteskowy skrót, deprecjonując i unieważniając scenę 
śledztwa, wspiera ideę kondensacji i uwypukla scenę końcową: śmierć 
Joasa i monolog Samuela. Czas w tym dramacie - według Lacka - nie 
jest czasem poszukiwania prawdy czy stopniowego dochodzenia do 
poznania. Prawda nie zostaje odnaleziona, ale odgadnięta. Logika ak
cji nie wyjaśnia finału. Porządek winy i miłości132 unieważnia porzą
dek akcji, domagającej się logicznych powiązań i przyczynowo-skut
kowej funkcjonalności wszystkich epizodów. Skoro tak, to nie mamy 
prawa jednoznacznie powiedzieć, że scena z Juklim lub scena wpro
wadzająca motyw stręczycielstwa są zbędne. Odszukanie uzasadnień 
ich wprowadzenia rozświetla sens utworu.

112 Por. M. Prussak, op. cit., s. 157-163.
1,1 Ibidem, s. 162.
1,4 Por. E. Miodońska-Brookes, „Zdobywaj co dzień..., s. 36-37.

Jednoaktówka - jak to staram się wykazać - nie jest przypad
kową formą tej tragedii. Poznanie nie stanowi tutaj procesu, ale dane 
zostało w zdarzeniu. Uobecnienie porządku miłości, aby było przeko
nujące, nie może odbywać się tylko w świecie winy i krzywd. Epizod 
z Juklim nie tylko nie jest przypadkowy, tworząc kontekstualny hory
zont dla momentu poznania, przypomina o postawie wiary w opatrz
ność bożą, w jej starotestamentowej wersji. Unieważnienie akcji do
konane zostało po to, aby uwypuklić ostatni akord. Kondensacja 
czasowa i zgęszczenie zdarzeń neguje rozumowy charakter poznania 
na rzecz poznania dostępnego w zdarzeniu-przeżyciu. Ofiara życia 
złożona przez Joasa ma nie tylko przypominać ofiarę Chrystusa, ale 
także stanowi dobitny znak uobecniania się miłości, w imię której ofia
ra krzyża została złożona133, jest znakiem przejawiania się transcenden
cji w codzienności. Wobec sądu i cierpienia Joasa Samuel musi - 
w imię miłości do syna - przyznać się do zbrodni i otworzyć na prze
baczenie134.

Można pokusić się o stwierdzenie, że ta jednoaktówka jest 
„unaoczniającą prezentacją aktu epistemologicznego”. Dochodzi do 
niego nie drogą operacji myślowej, ale dzięki przeżyciu - i to jest do
świadczenie jednoaktówki akcji. „Drzewo poznania - piszę w Wiedzy 
radosnej Fryderyk Nietzsche - nie jest drzewem życia”, toteż kon
frontacja z Losem najczęściej kończy się śmiercią bohaterów.
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Konfrontacja z Losem w jednoaktówce wiąże się nieuchronnie 
z negowaniem tradycyjnie pojętej roli akcji. Rzecz ta jest tym bardziej 
warta podkreślenia, że zachodzi w dramatach pisanych w różnorakiej 
stylistyce. Chociaż włączenie Nowego Wyzwolenia Witkacego do 
omawianej grupy dramatów może wydawać się zabiegiem nieupraw
nionym, to amimetyczny charakter sztuki135 oraz swoista gra z zasadą 
akcyjności prowadzona w owym, jednym z najbardziej znanych, ale 
i jednocześnie jednym z najbardziej zagadkowych dramatów autora 
Szewców sprawiają, iż pomijając chronologię, zatrzymam się na chwi
lę nad tym utworem.

Postulowany przez Witkacego idea! Czystej Fonny - jak zaznacza Głowiński - utrzymuje się 
w stosunku do mimetyzmu w sposób odwrotnie proporcjonalny. Por. M. Głowiński, Ryszard III 
i Prometeusz (O Nowym Wyzwoleniu S. I. Witkiewicza), [w:] idem, Mity przebrane, Kraków 
1994, s. 229.

Ibidem, s. 217-230.
1,7 Ibidem, s. 228.

Jak wykazał Michał Głowiński, Nowe Wyzwolenie to swoisty 
intertekstualny koktajl136. Jednoaktowość w dwojaki sposób uczestni
czy w grze gotowymi elementami. Z jednej strony - zagęszczenie 
kontekstualnych, formalnych i treściowych odniesień, wypływające 
z formy dramatu jednoaktowego, potęguje amimetyzm, kierujący ku 
metafizycznemu poczuciu dziwności istnienia, z drugiej - sama forma 
jednoaktówki staje się przedmiotem gry. Sygnalizowanie komedii in
trygi niesie zapowiedź jednoaktówki o zabawowym charakterze. Do
datkowym wzmocnieniem tej supozycji jest nadanie jednemu z boha
terów imienia Florestyn, które pojawia się w wielu bulwarowych 
sztukach końca XIX wieku137. W sposobie budowy akcji można odna
leźć nie tylko odwołanie do schematu komedii intrygi, charakteryzuje 
ją także automatyczne następstwo zdarzeń.

Na początku akcja zdaje się nawiązywać do wzorów jednoak
tówki ożenku. Na jej aranżatorkę kreuje się Tatiana. To ona organizuje 
spotkanie Zabawnisi z Florestynem, także ona zdaje się posiadać wła
dzę na Ryszardem III.

TATIANA
To jest Ryszard 111. Dostał nieograniczony urlop i właśnie odbywa pokutę. Jest to 
komedia zaaranżowana przeze mnie. (s. 11)
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Jednakże intryga wymyka się jej z rąk:

TATIANA
(niespokojnie)
Ca to jest? Nikt nie miał już przyjść dzisiejszego wieczoru, (s. 25)

Od tej chwili, a jest to scena czwarta, Tatiana nie panuje nad 
wypadkami. Zawiązana intryga zostaje udaremniona. Bohaterowie nie 
kierują już zdarzeniami, lecz poddają się ich reżyserii. Wprawdzie 
Tatiana jeszcze przez chwilę zdaje się triumfować, lecz wkrótce wo
bec nadejścia Drabów okazuje się bezsilna, automatyzm wypadków 
zagarnia i ją. Wydarzenia następują po sobie mechanicznie138, nie 
wiadomo, jaka zasada rządzi ich przebiegiem, ani co jest ich przyczy
ną. Akcji nie tworzą przecież dziwaczne dialogi-refleksje, dialogi-ko- 
mentarze139, tym bardziej zaskakujące, że interlokutorami są w nich: 
przeniesiony w XX wiek, Król Ryszard III i Florestyn Wężymord, 
artysta, twórca szkoły ponadskocznych monadologów, mieniący się 
człowiekiem czynu. Ich rozmowy nie przyczyniają się wcale do zra
cjonalizowania mających miejsce wydarzeń. Właśnie ów brak moty
wacji, pierwszej przyczyny dla szeregu następujących po sobie zda
rzeń, różni jednoaktówkę Witkacego od tych młodopolskich dra
matów w jednym akcie, w których również wypadki zyskiwały wła
dzę nad postaciami. Inwentarz schematów jednoaktówki - intryga 
i automatyzm zdarzeń - stał się materiałem gry generującej groteskę 
i poczucie dziwności wobec Tajemnicy Istnienia. Groteska rodziła się 
także w stopieniu wzoru jednoaktowej komedii intrygi z modelem 
jednoaktowego dramatu, w którym tragizm wynikał z rozpoznania 

"" Po pojawieniu się Florcstyna dyskusję przerywa nadejście jego matki, Joanny Wężymordowej, 
która okazuje się być kochanką Ryszarda 111. Joanna na wiadomość, że Florestyn kocha Tatianę, 
a teraz zakochał się w Zabawnisi umiera. Wówczas budzą się Mordercy, a triumf Tatiany przery
wa trzykrotne uderzenie gongu i wejście Drabów oraz Gospodyni. Draby zaczynają męczyć 
Florestyna, a Mordercy zbliżają się do Króla. Ryszard próbuje walczyć, lecz podchodzi do niego 
Ktoś, wyjmuje mu miecz z ręki i zmusza do wyjścia.

J. Błoński zauważa, iż w dramatach Witkacego: „Wydarzenia rozwijają się niemalże automa
tycznie, ponieważ zostały uzależnione od strategii gry (czy zabawy w intensywność życia) i jej 
własnego rytmu. Cechą dramaturgii Witkacego jest obniżenie znaczenie wydarzeń na rzecz 
zwiększonej wagi komentarza (refleksji postaci).[...] Mątwa i Nowe Wyzwolenie to przecie nic in
nego, jak dziwaczne rozmowy zakończone morderstwem” (J. Błoński, Wstęp, [w:] S. J. Wit
kiewicz. Wybór dramatów, Wrocław 1974, s. XC1, XC111).
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determinizmu. Dramat Witkacego stał się „metafizycznym kabare
tem”, w którym Prometeusz140 141 zostaje uwolniony wbrew swej chęci, 
a śmierć okazuje się przypadkowa tylko z punktu widzenia bohate
rów, bo - jak mówi Król - „Oto tam śpią moi płatni mordercy. Mierzą 
w moje serce, póki nie upłynie czas właściwy. Czyż każdy z nas nie 
ma takich morderców”14. W tym kontekście dodatkowych znaczeń 
nabiera tytuł dramatu.

140 O Królu Ryszardzie jako Prometeuszu pisali: M. Głowiński, Ryszard III i Prometeusz... 
i W. Sztaba, Gryzesztuką. O twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, Kraków 1982.
141 S. I. Witkiewicz, op. cit., s. 19.

Spiętrzenie wydarzeń w jednoaktówce pozbawia bohaterów 
wpływu na ich przebieg. Akcja nie rozwija się poprzez intencjonalnie 
zamierzone działania postaci, a wręcz przeciwnie, takie zabiegi obra
cają się przeciwko bohaterom. Jednoaktowy dramat, pokazując egzy
stencjalne doświadczenie człowieka, zarazem unieważnia akcję, by 
otworzyć się na tajemnicę.
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Dialog — milczenie — monolog. 
Liryzm i poetyckość

Człowiek w dramacie jest człowiekiem mówiącym1.

'F. Dürrenmatt, Problemy teatru, przeł. W. W i rps za, „Dialog” 1961, nr 9, s. 118.
2 G. Genette, Introduction a l'architexte, Paris 1979, cyt. za: Z. Mitosek, Mimesis krytycz
na, „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3, s. 78.
' „Człowiek w dramacie jest człowiekiem mówiącym, to stanowi jego ograniczenie, akcja zaś 
istnieje po to, aby zmusić człowieka do mówienia w pewien szczególny sposób. Akcja jest 
owym tyglem, w którym człowiek staje się słowem, musi stać się słowem. Oznacza to jednak 
konieczność osadzania człowieka w sytuacjach dramatycznych zmuszających go do mówienia” 
(F. Dürrenmatt, op. cit.).

Gérard Genette - wyprowadzając wnioski z III księgi Państwa Plato
na - nazywa dramat „mimetycznym trybem wypowiedzi”, bowiem 
naśladowane są w nim „autentyczne zachowania językowe”2. W swo
ich formalnych podstawach dramat przepojony jest ideą mimetyzmu 
aktów mowy. Mają one jednak miejsce w określonej sytuacji drama
tycznej, która prowokując je, jest jednocześnie przez nie przekształ
cana. Jak zauważył Dürrenmatt, bohater dramatu istnieje przez słowo, 
dlatego musi być osadzany „w sytuacjach zmuszających do mówie
nia”3. Zatem, analiza sposobu prowadzenia dialogu w jednoaktówce 
może być prowadzona dwukierunkowo.

Komunikacja językowa postaci dramatu poprzez mimetyczne 
odwołanie do „autentycznych zachowań językowych” może bowiem 
określać sytuację egzystencjalną bohaterów, natomiast odchodzenie 
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od naśladowania sposobu codziennej, powszedniej rozmowy wpro
wadza pytanie o dramat liryczny i poetycki.

Ilościowy udział słowa w kształtowaniu świata przedstawionego 
dramatu waha się w jednoaktówce między dwoma biegunami: od mi
nimalizacji warstwy słownej do bogactwa językowej ekspresji. W Ślep
cach oraz we Wnętrzu Maeterlincka dostrzeżono pierwsze przejawy 
kryzysu języka, który objawił się w dwudziestowiecznym dramacie4. 
Z drugiej strony, inspiracje poetyckie, a także nawiązanie do tradycji 
romantycznej uwidoczniły się w stosunkowo częstym występowaniu 
rozbudowanych monologów bądź dialogów, w których poszczególne 
wypowiedzi postaci zaprzeczały zasadzie ekonomii językowej, jaka 
powinna cechować krótki dramat. Uważna obserwacja aktów mowy 
skłania do postawienia tezy, że w jednoaktowych dramatach domino
wały dwie tendencje. Wyznaczona przez Maeterlincka linia unieważ
niania „dialogu zewnętrznego”5 odsyłała do pozawerbalnych środków 
porozumienia. Język, słowo służyły tylko do podtrzymania kontaktu. 
Odchodzenie w dialogu od słowa sprawczego, czynnościowego walo
ryzowało milczenie, które wypełniało przestrzeń międzyludzkich inte
rakcji. Dialog nierzadko sprawiał wrażenie urywanej, przypadkowej 
rozmowy. Z kolei wzrost słownej ekspresji wiązał się z przechodze
niem aktów dialogicznych w monologi. Tendencja do monologizacji, 
rozwijająca się w opozycji do zjawisk w dramacie naturalistyczno- 
realistycznym, sprzyjała dominacji żywiołu subiektywnego. Dycho- 
tomiczność podejścia do słownej struktury dramatu wydaje się - para
doksalnie - wynikać z jednego źródła: milczenie, urywany dialog, 
monolog bywają próbą rejestracji refleksji bezpośredniej (Bergsonow- 
skie pojęcie określa subiektywną apercepcję), bywają również środ
kiem introspekcji. Młodopolski symboliczny, poetycki dramat w jed

4 „Poezja Maeterlincka stanowi dla mnie symptom, iż przekonanie o bezwartościowości języka 
wisi w powietrzu [...], iż ludzie przy całym swym zasobie słów nie są zdolni powiedzieć wię
cej, niż mogłoby wyrazić jedno spojrzenie, jedno westchnienie czy jeden gest” (F. Mauthner, 
Beitrage zu einer Kritik der Sprache, t. 1, Leipzig 1923, s. 118, cyt. za: G. Sinko, Kryzys 
języka w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie’', Wrocław 1977, s. 68.
5 W Skarbie ubogich Maeterlinck pisał: „Nie. Nie dość dialogu zewnętrznego i koniecznego, 
słowa pozoru niepotrzebne kryją częstokroć duszę utworu. Tego to drugiego dialogu słucha 
ona bacznie, gdyż stamtąd właśnie mówią do niej - zbadawszy rzecz starannie, nabierzemy 
przekonania, że jakość i rozmiary dialogu niepotrzebnego dla akcji decydują o doniosłości 
i wartości utworu” (M. Maeterlinck, op. cit., s. 16).
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nym akcie zrodził się w wyniku poszukiwania sposobu ukazania we
wnętrznych dramatów postaci6 i rozpoznawania przez nie własnej sy
tuacji egzystencjalnej.

‘ O dyskursie dramatycznym w „dramacie wewnętrznym”, por. J. Waligóra, Młodopolski „dra
mat wewnętrzny Przejaw)’ podmiotowości i subiektywizmu w wybranych utworach dramatycznych, 
Kraków 2004, s. 29-84.
7J. Mukafovskÿ, Dialog a monolog, [w:] Wśród znaków i struktur, przeł. J. Bal uch [i in.J, 
wyb., red. i słowo wstępne J. Sławiński, Warszawa 1970, s. 187.
"„Symboliczne i preekspresjonistyczne nurty modernistycznej literatury odwoływały się, jak 
wiadomo, do konkurencyjnej koncepcji - języka jako słowa (w opozycji do języka jako mowy 
- przyp. M. R.) - która zaradzić miała owej reilikującej i wyobcowującej władzy języka poję
ciowego. Funkcja ekspresywna, ewokacyjna, magiczna wyparła z poezji zwłaszcza 1'unkcję 
poznawczą i komunikacyjną; język był tu medium nie w sensie naturalnego ¿rodka przekazu, 
lecz raczej w spirytystycznym znaczeniu nieobliczalnego narzędzia niewyrażalnego sensu, któ
ry w nim zagadkowo miał dochodzić do głosu” (R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena hi
storycznoliterackie, Wrocław 1997, rozdz. Język modernizmu: doświadczenie wyobcowania 
i jego konsekwencje, s . 64).
’ H. M. Błock. Mallarmé and the Symbolist Drama, Detroit 1963, s. 102.

Według Mukarovskiego rozgraniczenie dialogu od monologu 
nie tylko ma znaczenie funkcjonalne, lecz ukazuje dwie postawy, które 
objawiają się w chwili, gdy język wchodzi w związek z rzeczywisto
ścią pozajęzykową7. Dlatego tendencje do monologizacji oraz charak
terystyczny sposób prowadzenia dialogu pomagają także określić jed
noaktówkę jako dramat egzystencjalny człowieka przełomu wieków.

Charakteryzujący młodopolan sceptycyzm poznawczy zanego
wał możliwość obiektywnego poznania. Toteż - jak piszę Ryszard 
Nycz8 - także w sztuce językowi cofnięto kredyt zaufania jako wiary
godnemu narzędziu epistemologii. Językowi - rozumianemu jako mo
wa - odebrana została obiektywność, ale język - słowo ewokujące, 
kreujące - mogło narzucić wspólnotę doznań i jedność nastroju. Liry- 
zacja dramatu w jednym akcie polegała w dużej mierze na ześrodko- 
waniu napięcia na stanach emocjonalnych, a słowo przyczyniało się do 
tego, by - jak zaznaczał to Mallarmé - dramat stał się ekspresją życia 
wewnętrznego i objawieniem l’état d'âme9.

Skoncentrowanie na sytuacji, ekspozycja pojedynczych scen, 
gra z zasadą akcji formowały sposób prowadzenia dialogu. W więk
szości jednoaktówek poprzednich stuleci dialog miał przede wszyst
kim ujawniać fabułę, jego rola w dużej mierze koncentrowała się na 
prowadzeniu akcji lub komentarzu do niej (nie wpisuje się w ten trend 
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scena liryczna). Na płaszczyźnie komunikacji zewnętrznej i wewnę
trznej nacisk padał często na funkcję informującą. W dramatach sym
bolicznych, poetyckich Młodej Polski hierarchia ważności poszczegól
nych funkcji ulega zmianie. Wraz z unieważnianiem roli akcji ograni
czona zostaje potrzeba jej konstruowania w aktach dialogowych10. Jak 
wcześniej wykazałam, dominuje jednoaktówka sytuacyjna. Nastawie
nie na sytuację czyniło zbędnym lub ograniczało do minimum układa
nie w ciąg przyczyn i skutków wydarzeń z przeszłości oraz ich projekt 
na przyszłość. Tematem toczonego przez bohaterów dramatu dialogu 
była aktualna sytuacja, bo tylko ona stanowiła dla nich wspólny punkt 
odniesienia. W większości przypadków mówili oni o zmysłowym od
biorze przeżywanego momentu. Przeważać zaczynał dialog sytuacyj
ny11, w którym zainteresowanie z łatwego do nazwania kontekstu 
przedmiotowego przesunęło się na trudny do jednoznacznego określe
nia subiektywny odbiór zjawisk zmysłowych i irracjonalnych. Obser
wujemy dwojakiego rodzaju próby pokonania tej trudności. W drama
tach pisanych prozą przeważają zdania krótkie, o silnym emocjonalnym 
zabarwieniu, wskazuje na nie duża ilość słów wykrzyknieniowych (ma
ją one oddawać bezpośrednią reakcję i być wyrazem działania bezre
fleksyjnego)12, znaków wykrzyknikowych, pytajnych i wielokropków. 
Natomiast w utworach pisanych wierszem pojawiają się w funkcji eks- 
presywnej te same środki nastrójotwórcze, które stosuje poezja tego 

10 „Dialog dramatyczny jest językowym środkiem konstruowania fabuły jako uporządkowane
go układu zdarzeń” (S. S wioń tek, Dialog — dramat - metateatr. Z problemów teorii tekstu 
dramatycznego. Łódź 1990, s. 20).
" Mukafovsky wyróżnił trzy typy dialogu: osobisty, w którym bardzo wyraźnie podkreślane 
jest przeciwstawienie: JA i TY, sytuacyjny oraz konwersacja, czyli dialog, który skoncentro
wany jest na samym sobie, na przenikaniu kontekstów semantycznych. Bliski temu typowi jest 
dialog liryczny, w którym liczy się znaczeniowy aspekt rozmowy. J. Mukafovsky, op. cit., 
s. 197-201.
12 W wykładzie o socjologicznych aspektach lingwistyki K. Appel wyróżnia trzy warstwy języko
we: biologiczną, psychologiczną i społeczną (socjologiczną). Podstawowa, biologiczna warstwa 
języka ma charakter żywiołowy, w niej uwidoczniają się wszystkie stany emocjonalne, nastroje 
i popędy woli. Warstwa psychologiczna - w przeciwieństwie do poprzedniej - ma charakter 
bezwzględny, subiektywny i odruchowy, odzwierciedla skojarzenia myślowe człowieka i posiada 
względnie racjonalny i rozumowy charakter. Wreszcie socjologiczną warstwę języka, która jest 
wytworem stosunków społecznych, cechuje konwencjonalizm. Por. K. Ap p e 1, Język i społeczeń
stwo. Lingwistyka i socjologia, Warszawa 1908.
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czasu: nasycenie wypowiedzi epitetami, rzeczownikami abstrakcyjnymi 
i semantycznymi równoważnikami, silna metaforyzacja.

Odwołania do kontekstu przedmiotowego mogą mieć też inny 
cel - mogą służyć nawiązywaniu zamierającej, wciąż urywającej się 
rozmowy. W Nocy Orkana, Sąsiadce Rittnera doszło do diametralne
go przesunięcia ważności funkcji językowych, określających sytuację 
dialogu, gdyż na plan pierwszy wybija się funkcja fatyczna13. Wysiłki 
podejmowane przez bohaterów, by podtrzymać rozmowę, wyrażają 
dążenie do utrzymania - chociażby werbalnego - kontaktu i na tej dro
dze zapobiegnięcia alienacji. Dialog zaczyna zatem określać sytuację 
bycia w świecie i wobec innych. Nawet w Meleagrze Wyspiańskiego - 
który operuje bogatym materiałem fabularnym i który jest dramatem 
akcji - dialog rozpada się na partie epicko-relacjonujące i liryczne wy
znania. Nacisk położony na fatyczną funkcję języka jest tutaj wręcz 
zdumiewający. Rozwój opowiadań, lirycznych wyznań, odtwarzając 
akcję, zaczyna jednocześnie nad nią dominować. Można powiedzieć, 
że to właśnie mówienie staje się akcją, a akt mowy - zdarzeniem. 
Dowodem na to jest - uderzająca już przy pierwszym odbiorze drama
tu - powtarzalność zwrotów kształtujących sytuację aktu komunikacji. 
Rzeczowniki: opowiadanie, mowa, opowieść deklinowane są przez 
wszystkie przypadki, podobnie często występują czasowniki: mówić, 
opowiadać, słuchać14. Nieustanna repetycja czasowników opisujących 
i nazywających proces mówienia stwarza poczucie zagrożenia samej 
czynności komunikowania się. Zerwana zostaje bezpośredniość relacji 
na płaszczyźnie komunikacji wewnętrznej, dlatego wciąż pojawia się 

” Zjawisko to zachodzi w wielu jednoaktowych dramatach, typowym przykładem jest cho
ciażby fragment dialogu z jednoaktówki Rydla Matku:

Helenka: Co ty mówisz?
Marianna: Ja nic nie mówię. Pacierz zaczęłam, (s. 16)

Podobną rozmowę spotykamy w jednoaktowym dramacie Stamira (pseudonim A. S. Muellera) 
Mgławice, który wydany został w czasopiśmie „Lamus” 1908/1909, z. 1, s. 37-51, ale sygno
wany jest datą 1900 r.:

Maja: Słońce zachodzi krwawo. Mówcie... Ja się boję...
Milica: Umilkłyście jak ptaki, kiedy rosa wieczorna upadnie. Jakże mi serce drży...[...] 
Zochna: Mówcie co, mówcie... (s. 37)

14 Lista czasowników charakteryzujących czynność mówienia, które pojawiają się w tekście jest 
niezmiernie bogata, znajdują się na niej takie słowa jak: opowiadać, mówić, powiadać, zapowia
dać, nazywać, rozmawiać, rzec, przemawiać, przywoływać, wyznawać, powiedzieć. Sam czasow
nik mówić pojawia się w tekście co najmniej 35 razy.
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potrzeba odnawiania kontaktu. Ale słowo, chociaż nie ma mocy, by 
prowadzić do porozumienia, zawiera w sobie pierwiastki destrukcyj
ne, nawet: złe, szalone, ostre, może ranić, stać się klątwą15. Oczywi
ście tak formowany dialog występuje nie tylko w dramacie jednoakto- 
wym, lecz specyfiką wielu jednoaktówek jest skupienie na sytuacjach, 
które go ukazują. Na poziomie komunikacji wewnętrznej szczególnie 
istotna stała się funkcja fatyczna i ekspresywna, na płaszczyźnie komu
nikacji zewnętrznej dużą rolę zaczęła odgrywać funkcja impresywna, 
dialog okazywał się - w pierwszym przypadku - rewelatorem prawd 
wewnętrznych, w drugim, często służył budowaniu nastroju.

” MELEAGER: Świadomość, że się matka wyrzekła, ta jedna, jedyna, którą takim mianem 
mogłem nazwać... (s. 55), O1NEUS: Nazbyt ostrym słowem zraniłem ją.... (s. 73), ALTHEA: 
Gdybyż można ulgę znaleźć w ludzkim lotnym słowie przeciwko myśli (s. 13), O1NEUS: Nazwij 
twój ból; może umniejszy się, płynący przez słodkie wargi kobiecych ust.
ALTHEA: Przekonam się tylko, że mowa nie przedstawi ci ani w części obrazu, którego grozie 
moja istota podlega (s. 13) (S. Wyspiański, Meleager).
16 J. Mukafovsky, op. cit., s. 192.
17 Określenie to wprowadzam za Z. Bytkowskim, który postulował zastąpienie nim błędnego - je
go zdaniem - pojęcia przeżycie. Termin „doznanie życiowe” miał być bliższy terminowi stoso
wanemu w psychologii niemieckiej: Erlebnis. Por. Z. Bytkowski, O monologu w dramacie, 
„Lamus” 1909, z. 3, s. 379.

Warunkiem rozmowy i porozumienia jest jedność znaczenio
wa, jedność tematu16. W Matce Rydla wypowiedzi Helenki i domow
ników, mimo iż zazębiały się, biegły dwoma odrębnymi torami. 
Dziewczynka mówiła o swoich lękach, przeczuciach i wizji, dlatego 
nikt z obecnych nie potrafił nawiązać z nią kontaktu. Dialog przybrał 
formę kryptomonologu, bo mimo wymienności ról podmiotów mó
wiących ich wypowiedzi nie wpływały na siebie, nie dochodziło do 
interakcji. Z chwilą, gdy słowo stało się sposobem mediumizacji we
wnętrznych przeżyć, dialog okazał się niemożliwy. Przestał być środ
kiem porozumienia, ponieważ bohaterów różniło indywidualne „do
znanie życiowe”17. Chcieli je dzielić z innymi, jednak było ono tak 
fundamentalne, że powodowało odmienność sposobów bycia. Zgod
nie z definicją współczesnego socjologa, sposób bycia jest rozumie
niem i odczuwaniem świata na poziomie jego sensu. Wspólnym do
świadczeniem wielu jednoaktówek było zderzanie ze sobą osób o róż
nych sposobach bycia i koncentrowanie napięcia właśnie w takich 
scenach dialogowych. Odrębność światów w różnych sposobach by
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cia powoduje odmienne rozumienie słów i rzeczy, wiedzie ku pro
blemom przy porozumiewaniu się lub wręcz to porozumienie unie
możliwia18. Tę sytuację ilustruje na przykład dialog „racjonalisty” Oi- 
neusa i pozostającej pod wrażeniem snu i przepowiedni Althei w przy
woływanym już Meleagrze. Dobitnym przykładem jest także rozmowa, 
jaką w Sędziach Wyspiańskiego prowadzi Joas ze swoim bratem:

W. Pawluczuk, Sposób bycia jako rodzaj wiary. Skrypt dla studentów religioznawstwa, 
Kraków 1991, s. 77.

JOAS
[...]
Patrzę ja w oczy rodzica,
serce się we mnie zaświca
i gram.

NATAN
Jak ty jeszcze głupi,
On swoje zyski przelicza.

JOAS
Bracie mnie jasność przejmywa
i widzę wtedy wskroś serca,
i czytam wtedy pisane
myśli na czole ojcowem,
i wiem, że są sprawiedliwe.
A gdy się, o brońże Jehowa,
myśl jakaś wkradnie mętliwa,
to zaraz mnie serce zaboli.
Muzyka się moja urywa
i ojciec z miejsca podbiega, 
bierze mnie w swoje ramiona 
i pyta: -
Co ci jest? Joas!!? - Skończona
moja gra... już skrzypka milczy.

NATAN
Myślisz ty, że Bóg tobie gada?

JOAS
Że Bóg przeze mnie ostrzega
przed karą, co późna spada.
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NATAN 
To ty masz Boga w arendzie? 
Ty, lichy?

JOAS
On zrywa się wszędzie: 
Próżno byś ty nie pozwalał 
Jego co sądzić cię będzie.

NATAN
Ty sędzia?! - ty się pogniewał 
na brata? - Brat by cię pouczył, 
jak to po świecie jest.

JOAS 
Przecie ja widzę.

NATAN
Wilcza nora tu. Tam ogromne obszary.

JOAS
Może, bracie, wilczych nor mrowisko?

NATAN 
Wielki świat!

JOAS 
Piękny jest?

NATAN 
Miasta olbrzymy!

JOAS 
Jako Jeruzalem święta, 
w ofiarnych dymach owiana.

NATAN
Wielkie wody, kamiennymi mosty 
ujęte.
Lasy całe chwiejące w korabiach. 
Sterty domostw, dworów napiętrzone, 
a nad wszystkim snujące się dymy, 
co się tobie ofiarne wydają, 
z fabryk, co świszczą i huczą
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Szum, młotów kucie, warczenie;
ci grajkowie nieustannie grają.
Bogactwo, nędza i -wolność i niewolne pęta.

JOAS
Więc Sprawiedliwość zwycięża
Złe, Więc Bóg o swoich pamięta.

NATAN
Każdy dla siebie żyje. Sam się broni.
Słabszy pada.

JOAS
Więc Bóg mocniejszym oręża 
sam dobiera, jako Dawidowi.

NATAN
Dawid? Bracie? Są prorocy nowi,
którzy więksi niż Dawid.

JOAS
Są święci?!

NATAN
Wytrącili harfę Dawidowi.

JOAS
To są bracie, prorocy przeklęci! (s. 400-402)

Ten swoisty dialog głuchych, który rodzi się z nieprzystawal- 
ności sposobów bycia, wiedzie ku alienacji, pokazuje samotność czło
wieka. Takie samo zjawisko możemy zaobserwować w dialogu, jaki 
toczy Anna z Marią w Warszawiance19 czy Odette z Fleur de Lys 
w dramacie Hertzówny20. Dialog bowiem - jak zaznacza Martin Bu- 
ber - zachodzi tylko wtedy, gdy istnieje wzajemność wewnętrznego 

” Wersy 752-782, s. 43-44.
20 Inną ilustracją tego typu dialogu jest rozmowa między Dzieckiem a oficerem Ryżowem 
w jednoaktówce Micińskiego Wrogowie duchów, s. 111-114. Najbardziej spektakularnym 
przykładem takiego dialogu jest rozmowa między Beth a Duflem, która wypełnia cały jedno- 
aktowy dramat H. Pintera Krajobraz. Przez cały dramat ich kwestie biegną zupełnie równole
gle, chociaż następuje wymienność ról nadawcy i odbiorcy. H. Pin ter, Krajobraz, „Dialog” 
1969, nr 4, s. 39-45.
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działania21. Dotykamy tutaj kwestii ważnej dla jednoaktówki symbo
licznej i poetyckiej, dialog nie jest w niej tylko sceniczną rozmową, 
ale ukazuje kryzys dialogicznego stosunku między ludźmi. „Ludzie 
złączeni dialogicznie - piszę Buber - muszą wyraźnie być ku sobie 
zwróceni, są to zatem ludzie, którzy - obojętnie w jakim stopniu ak
tywności czy choćby świadomości aktywności - zwrócili się ku so
bie”22. Brak tego zwrócenia rodzi częsty w jednoaktówkach omawia
nego typu dialog głuchych. Sytuacja dialogu scenicznego określa 
zatem sytuację egzystencjalną człowieka, słowo ze środka komunika
cji przekształca się w narzędzie wyobcowania23.

21 M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przeł. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 214.
22 Ibidem, s. 214.
21 R. Nycz, op. cit., s. 68-69.
24 Według Schopenhauera samowiedza to „świadomość własnego Ja, w przeciwstawieniu do świa
domości innych rzeczy. Ta ostatnia jest zdolnością poznawczą”. (A. Schopenhauer, O wolności 
ludzkiej woli, przeł. A. Stógbauer, Warszawa 1991, s. 19).

Nawet minimalne zwrócenie się ku sobie powoduje, że słowa 
wypowiadane nie tyle do kogoś, ile wobec kogoś pozwalają zderzać 
się racjom, prawdom cząstkowym i mogą wieść do rozpoznania. W ro
zmowę wdziera się wówczas element konwersacji. Ten rodzaj dialogu 
możemy nazwać dialogiem poszukującym nie tylko ze względu na 
dużą ilość zdań pytających, lecz przede wszystkim biorąc pod uwagę 
aspekt poznawczy, w perspektywie którego prowadzona jest rozmowa. 
Gdy - jak w Jolancie Leszczyńskiego (rozmowa Jolanty z Nim), czy 
w Fleur de Lys Hertzówny (spotkanie córki Gillesa de Rais z Odette) - 
dochodzi do skonfrontowania postaci o różnych sposobach bycia, 
wówczas mówienie do kogoś pozwala kształtować poczucie świado
mości „Ja”24. Modelowym przykładem jest rozmowa w Yseult o Bia
łych Dłoniach Hertzówny, którą określić można mianem seansu psy
choanalitycznego. W jednoaktówkach rozpoznania i jednoaktówkach 
konfrontacji z Losem sytuację kształtowało napięcie zakotwiczone 
w zderzeniu osób pozostających w odmiennych sposobach bycia, ale 
minimalne nawet zwrócenie się ku sobie sprawiało, że dialog stawał 
się dialogiem poznawczym. Jednak poznanie dane było indywidualnie 
każdemu bohaterowi. W jego obliczu pozostawał samotny i wówczas 
dialog zastępowało milczenie lub - niepomiernie rzadziej - monolog.
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Odpowiedź na pytanie, jak prowadzony był dialog w jednoak
tówce, kieruje ku analizie jego funkcji oraz ich hierarchii zarówno na 
płaszczyźnie komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej, a także - 
co najważniejsze - ku odszyfrowywaniu jego znaczeń. Dialog służył 
wyrażaniu emocji, nastrojów, przeżyć. Co więcej, rodził poczucie 
alienacji lub to doświadczenie odkrywał. Przygotowywanie zmian 
w kontekście przedmiotowym danej sytuacji nie było najważniejszą 
jego funkcją, słowo rzadko miało charakter czynnościowy (chociaż 
takie rozmowy też się pojawiają, do najświetniejszych należy scena 
przygotowania zbrodni przez Samuela i Natana w Sędziach Wyspiań
skiego). Skupienie na znaczeniowym aspekcie rozmowy cechowało 
nade wszystko dialog liryczny. Ale - o czym będzie mowa poniżej - 
chociaż uzyskał on status rozmowy scenicznej poprzez wielość pod
miotów mówiących, był on najczęściej t/wasi-dialogiem.

Znamienną tendencją cechującą dialog była jego wewnętrzna 
monologizacja, która - jakby paradoksalnie w stosunku do poprzednich 
wniosków - wyrastała z potrzeby oddania wspólnoty nastroju. Mono- 
logiczność pojawia się w chwili, gdy zanika cechujące dialog przeciw
stawienie: ,ja” i „ty”. Jednomyślność niweluje zróżnicowanie kontek
stów niezbędnych do zaistnienia dialogu25. Brak zindywidualizowania 
rozmówców, niemożność ich identyfikacji z jakąś postawą powodują 
że wielopodmiotowy dramat zaczyna brzmieć jednym głosem. W mło
dopolskiej jednoaktówce wypadki takie nie należały do rzadkości. Na 
przykład w obrazku historycznym Królowa Polskiej Korony Wy
spiańskiego tłum komentujący wydarzenie składania ślubów przez 
Jana Kazimierza pełnił funkcję zbiorowego narratora. O ile jednak 
w utworze autora Wesela kryptomonolog zyskiwał epicki charakter, 
to w Nocy Orkana refreniczne powtarzanie tożsamych znaczeniowo 
wypowiedzi i fraz wiodło ku liryzacji dramatu. Urywany tok zdań, 
melodia półsłów przerywana milczeniem bądź odgłosami przyrody 
apelowały do wrażliwości odbiorców, wspomagały napięcie i tworzy
ły nastrój - ekwiwalent akcji i środek sugestii. Podobne zjawisko 
możemy obserwować w licznych jednoaktówkach o charakterze ilu- 

2' J. Mukafovsky, op. cit., s. 192 i następne. J. Waligóra wiąże ten sposób monologizacji dialogu 
z manifestowaniem aktywności podmiotu autorskiego i łączy z dramatami powstałymi pod wypły
wem inspiracji Maeterlincka. Por. J. Waligóra, op. cit., s. 54.
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stracyjno-nastrojowym i dopełniania przeczuć. Monologiczność wy
pływająca z semantycznej synchronizacji wypowiedzi wzmagała siłę 
sugestywnego oddziaływania, służyła nastrojowej hipnozie. Jak w po
ezji - wypowiedziami nie rządziła zasada dramatyczna, lecz układały 
się one w łańcuch stwierdzeń, budowanych na zasadzie podobieństwa 
i ciągłości, powodując wręcz wrażenie monotonii26. Owo semantyczne 
continuum, wprowadzając poetykę nadmiaru synonimicznych fraz, 
przyczyniło się do zaistnienia poetyki nastrojowego symbolizmu i prze
niesienia techniki jego oddziaływania z poezji do dramatu. Za przykład 
niech posłuży fragment z Legendy o królowej Alkestis Płażka:

26 O regule monotonii tekstu, zasadzie podobieństwa i ciągłości pisał J. Prokop, Uwagi do po
etyki nastrojowej symbolizmu, „Teksty” 1975, nr 2. W rozważaniach tej partii tekstu w dużej mierze 
korzystam z zaproponowanych przez niego ustaleń, operując takimi pojęciami, jak semantyczne 
continuum, nastrojowy symbolizm itp., s. 102-113.

MĘŻCZYZNA 1
Przerażająco cicho...

MĘŻCZYZNA II
Jakby wszystko
wstrzymało oddech.

MĘŻCZYZNA 111
Jakby śmierć przewiała
przez przestrzeń, pod nieba ametystem.
Ciemne jej skrzydła zawisły pod czystem
nieba sklepieniem.

MĘŻCZYZNA 1
Ziemia cała
gnie się pod ciszy żelaznym ciężarem,
jakby wzdychała pod południa skwarem, (s. 67)

bądź początek jednoaktówki T. Micińskiego Wrogowie duchów.

Niewiadome głosy mówią.
1. O, męko - przenikasz ty światów ogromy!

O, martwa ręko, co zza grobów piszesz oskarżenie! -
2. Tam - gdzie wąwóz idzie stromy - dzwonią sanki.
3. Ofiary dziecinnej buchają płomienie.
4. Milczymy. Zejdźmy się tu w drzewa - w szubieniczne

cienie.
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5. Milczmy! na wszystkie zbrodnie świata rozsiejmy gwiazd 
lśnienie!... (s. 244)27

27 Podobne przykłady można by mnożyć, szczególnie charakterystyczne są one dla dramatycznych 
fragmentów zamieszczanych w tomikach poezji Symfonia wiosenna J. S. Wierzbickiego, [w:] 
Ku słońcu, Lwów 1905, s. 33-34 lub Nu dnie Elstery L. Rygiera, [w:] Wieść o Archaniele, 
Poezje, Kraków 1916, s. 24-43. Co znamienne, owa nastrojowa symboliczność jest także 
w wypowiedziach o charakterze prozatorskim, i jak w Dies irae Rydla, nierzadko tworzą ją 
ostre wartości estetyczne:

SYN: Nic nam na głowy nie spadnie, jesteśmy pod gołym niebem.
MATKA: Ale to niebo rude, popielate!... Nie odnajdziesz mnie potem. Zostań! 
SYN: Nikt nam kropli nie poda, iść muszę sam.
MATKA: Te chmury czarne, gęste... idą tak nisko. Spadnąnam na głowy. 
GLOS W TŁUMIE: Jaskinia z chmur czarnych wsparta na słupach ognia. 
INNY GŁOS: Na głowy nam spadnie. Słupy ognia gną się i chwieją. (s. 5-7) 

Kolejnym przykładem mogą być wypowiedzi chóru starców w Gościach Przybyszewskiego: 
STARZEC 1: Tak, tak wszystko może być zbrodnią 
STARZEC U: Życie samo, bo żyjesz kosztem innego
STARZEC 1: (zamyślony) Ożenisz się z kobietą, o której nie wiesz, czy cię kocha... 
STARZEC U: Przyjdzie na świat dziecko, którego wychować nie możesz... 
STARZEC 1: Udusisz wstrętnego skąpca, którego pieniędzmi mógłbyś cały świat usz
częśliwić
STARZEC 11: Przekroczysz prawo, które samo może być zbrodniczem
STARZEC 1: Tak, to wszystko może być zbrodnią...

(Po chwili)
STARZEC 11: Nie wińmym ludzi - oni na to są stworzeni, by zbrodnie płodzić, a wszyst- 
ko może być zbrodnią... Ach!! ludzie tacy biedni, tacy biedni... (s. 104)

2" Rolę milczenia w dramacie i teatrze omawia A. Krajewska, Milczenie w dramacie, [w:] 
Problemy teorii dramatu i teatru, red. i oprać. J. Degler, Wrocław 1988, s. 93-103. Por też: 
J. Waligóra, O milczeniu w dramacie Młodej Polski — wstępne rozpoznanie zagadnienia, [w:] 
1P kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej, red. M. Stała, 
F. Z i e j k a, Kraków 2001, s. 237-254.

Takie monologiczne wypowiedzi często stanowiły ekspozycję, 
określały nastrój, zaprzeczały jednak wpisanej w dialog zasadzie in
dywidualizacji podmiotów mówiących. Przed dramatem pojawiły się 
dwie możliwości: wprowadzanie na szerszą skalę milczenia28, co zbli
żało jednoaktówkę do żywych obrazów, ale prowadziło do samounice
stwienia, albo dominacja monologu.

W dramatach inspirowanych propozycją Maeterlincka milczenie 
miast słowa miało rodzić poczucie wspólnoty. Pauzy, niedomówienia, 
wielokropki, urywane zdania czy pytania retoryczne wprowadzały 
ciszę w sceniczne dialogi. Autor Intruza pisał, że milczenie jest rewe- 
latorem wnętrza i to ono zrównuje ludzi wobec rzeczy ostatecznych 
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i nieodgadnionych: śmierci, miłości, cierpienia29. Toteż w większości 
jednoaktówek finalnym akordem było milczenie i znieruchomienie 
postaci, w ten sposób akcentowano to, co niewyrażalne czy to w sferze 
transcendencji, czy stanów psychicznych30. W Mgławicach Stamira 
kwestie dialogowe wciąż przerywane są milczeniem, a w kulminacyj
nym momencie Alina i Młodzieniec chcą wspólnie uczestniczyć w ci
szy. Ale, co znaczące, sytuacja ta została oddana za pomocą... słowa. 
W godzinie milczenia nastrój i poczucie wspólnoty doznań tworzy 
dochodzący z innego wymiaru dialog31. W tym wypadku próba stwo
rzenia wspólnoty ciszy stała się aktem werbalnym. Niejasna metafory
ka, symboliczność wypowiedzi miały wciągać w tajemnicę, lecz - para
doksalnie - potęgowały jedynie poczucie wyobcowania.

2,1 M. Maeterlinck, Skarb ubogich, przel. F. Mirándola, Lwów-Poznań 1926, s. 3-16.
111 Por. A. Krajewska, Sfera niewyrażalnego w dramacie, [w:] Literaturu wobec niewyrażal
nego, red. W. Bolecki i E. Kuźnia, Warszawa 1998, s. 329-336.
” Sytuacja ta została zaaranżowana w następujący sposób: (Odprzepaści mgły się podnoszą i otu
lają zapatrzonych w swe gęste, płynne całuny. Znieruchomiałe w zachwycie ich postacie rozpły
wają się zwolna w mgłach i nikną.)
W GODZINIE MILCZENIA
- Przygarnę twą złotą głowę do piersi obolałych i pić będę pełnetni usty twój dziewiczy oddech.
- Otrzyj krew swych dłoni o moje złote włosy i połóż je na powiekach, które ociężały blaskiem 

bijącym od ciebie.
- 1 będę ci opowiadał o modlitwie żeglarza do gwiazdy przesłoniętej mgłą.
- 1 będziesz słuchał opowieści mojej o poczęciu perły, (s. 46)
12 K. Irzykowski, Czyn i słowo. Fryderyk Hehbel jako poeta konieczności. Lemiesz i szpada 
przed sądem publicznym. Prolegomena do charakterologii, Kraków 1980. s. 489.

Gdy dialogiczny stosunek przenosił się z płaszczyzny interoso- 
bowych relacji do wnętrza człowieka, milczenie wypełniało przestrzeń 
międzyludzkich kontaktów. Tak dzieje się w omawianej już jednoak
tówce Brzozowskiego Milczenie. Odkrycie problematu języka jako 
środka przekazu i narzędzia epistemologii oraz jego wpływ na poczu
cie osamotnienia jest głównym tematem tego dramatu. Irzykowski 
zauważył, iż centralnym zagadnieniem dla autora Legendy Młodej 
Polski była teza, że współczesny mu człowiek ma poczucie zapośred- 
niczenia swych dzieł przez medium języka, w ogóle przez kulturę, 
dlatego widział je jako „cudze lub zewnętrzny przymus”32. Taki stosu
nek do języka waloryzował milczenie, dlatego główny bohater - pro
fesor Dowgird - tworzył swe dzieło o prawdzie w ciszy i samotności. 
Wspólnota milczenia (oczekiwanie i współobecność żony przy po
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wstawaniu jego dzieła życia - dialogu o prawdzie) posłużyła odkryciu 
alienacji. Dowgird nie zdecydował się na wydanie swej książki, spalił 
ją, jak bowiem zauważył jeden z przyjaciół profesora:

HAUSER: [...] Coś trzeciego zawsze jest, gdy dwóch ludzi milczy. Dziwne rzeczy 
rodzą się w skupionej duszy. [...] Człowiek milczący wymyka się wszelkiej wła
dzy, wchodzi w jakąś niedostępną dla nikogo krainę, (s. 477)

W środkach scenicznych tytułowe milczenie Dowgirda i jego we
wnętrzny niepokój przybrały formę dialogu z alter ego bohatera, Krysz- 
ną, dialogu, który kończy się potwierdzeniem konieczności milczenia:

KR1SZNA: Nic, nic, tu siedzieć będziemy i milczeć, milczeć i patrzeć w swoje smutne 
oczy, my którzy wiemy.

(Zapada ciężkie jak wieczność milczenie. Trwa długą chwilę.
Wchodzi Marta. Służąca ucieka, zostawiając drzwi otwarte, łoskot ciężkich kro
ków zbiegających w dół.)

MILCZENIE I BEZRUCH

Niewątpliwie w młodopolskiej jednoaktówce obok wprowadza
nia milczenia nastąpiło coś na kształt jego werbalizacji. Choć filozofia 
i sztuka tego okresu podnosiły problem kryzysu słowa pojęciowego, 
w dramacie stało się ono nośnikiem subiektywnego świata przeżyć 
i odczuć. Tak słowo traktował Wyspiański, który - co istotne - sam za
stanawiał się nad zagadnieniem ekspresji słownej w kontekście krót
kiego dramatu. Po przeczytaniu Na marne Rydla pisał:

Otóż ja biję w ten wyraz mocne. Ja jestem za krótkością i dzisiaj, ale ona ma na celu 
mieć jedność akcji miejsca, więc redukuję ten wyraz do zwięzłości, ale niechże aktor 
mówiący wygada się, niech wszystkie niedopowiedziane rzeczy powie, niech wypa
ple, a będzie rzecz silna językowo, podczas gdy nad twoimi utworami poezja i dramat 
wisi i zawsze w powietrzu i rozpływa się w powietrzu po zesunięciu kurtyny [...] 
miara, miara ciągle, skromność słów hamująca i kryjąca zupełnie prawdę skrytych 
myśli, li tylko zewnętrzna prawda, zewnętrzna, a co w duszach języki tych ludzi mó
wiły, to zostaje tajemnicą...”.

" List z dnia 9 II 1897, [w:] Listy S. Wyspiańskiego do L. Rydla ... cz. I, s. 438. W tym samym 
liście Wyspiański zauważa, że Na mamę widział jako trzyaktowy dramat, że on sam dawniej był 
za „wyszukaną krótkością”, ale teraz od tego odstąpił, wyrósł z tego.
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Gustav Freytag twierdził, że monolog reprezentuje w dramacie 
pierwiastek liryczny, jest środkiem do wydobywania lirycznych do
znań34. Podobne stanowisko zajął Zygmunt Bytkowski, który udowad
niał - polemizując z naturalistami - konieczność występowania mono
logu także w utworach tworzonych w stylu realistycznym. Podnosił 
psychologiczne prawdopodobieństwo jego występowania, stwierdzając 
nawet, iż pierwotnie myślano na głos i „dopiero kultura nauczyła nas 
myśleć cicho, tj. w duszy”35.

34Debatę na temat funkcji monologu w utworach dramatycznych rozpoczęli realiści i naturali- 
ści. Por. np. A. Kerr, Technika dramatu realistycznego, przeł. M. Wisłowska, [w:j O dra
macie. Od Hugo do Witkiewicza. Poetyki, manifesty, komentarze, red. E. Udalska, t. 2, War
szawa 1993, s. 82.
35 Z. Bytkowski, op. cit., s. 381. Ze względu na zasadę prawdopodobieństwa wskazywał, że 
„Pierwszym warunkiem głośnego monologu jest samotność” (s. 385).
36 S. Kierkegaard, Tragedia antyczna i nowoczesna, (1843), przeł. J. Iwaszkiewicz, [w:] 
O dramacie..., s. 367.

Podstawowy nurt monologizacji jednoaktówki narodził się z po
czucia wyobcowania i ze skupienia na doznaniach jednostki. Klasycz
nym i omawianym już wcześniej przykładem jest Śmierć Ofelii Wy
spiańskiego, jednak ta tendencja pojawiła się już wcześniej. Monolog 
stał się bowiem sposobem na mediumizację przeżyć wewnętrznych 
i eksterioryzację stanów psychicznych, bowiem - jak pisał S. Kierke
gaard - „monolog jest raczej liryczną koncentracją i ma to «więcej», 
co nie okazuje się w akcji: w sytuacji”36. W Protesilasie i Laodamii 
Wyspiańskiego tytułowa bohaterka mówi:

Chcę tajemne struny trącać
i tajemne śpiewy śpiewać -
co mi w duszy bólem woła,
co mi w duszy skargą dźwięczy, (s. 94)

Nie jest to jedyny cel użycia monologu w tym dramacie, pełni 
on także funkcję na wpółświadomej, niekiedy mechanicznej bądź bez
wolnej rejestracji snu, nastroju. (Dzieje się tak, gdy pojawiają się NU
DA, SEN lub gdy bohaterka we śnie wędruje w zaświaty.) Wydaje się, 
że fragmenty prozy o emocjonalnie kształtowanym toku zdania częściej 
przynoszą odczucia opowiadane bezwiednie, natomiast wiersz zasto
sowany został do monologów-refleksji:
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Myśl moja igra ze mną-
i duszę mroczy: smutną w zadumie grąży.
Dusza moja waży się koło mnie skrzydlata - 
myśl błądzi - i nie wie dokąd dąży. (s. 98)

Zróżnicowanie partii monologowych na fragmenty wierszowa
ne i prozatorskie przyczyniło się do jego wewnętrznej dynamizacji. 
Rzeczą znamienną jest, że liryczność przenika wiele monologowych 
kwestii. Technika nastrojowego symbolizmu ujawnia się zwłaszcza 
w tych fragmentach, które przynoszą próby zapisu refleksji bezpo
średniej, gdy przeżycie sytuuje się na pograniczu jawy i snu. Senne 
tautologie powodują immanentną refreniczność wypowiedzi, będącej 
rejestracją onirycznych obrazów:

Szum tuż przy skroniach moich;
Szum to daleki morskich wałów,
co dążą do brzeżnych skał -
Oczy już moje przymknięte. -
Szumią wały mórz odległych, 
do skał, do skał, do wybrzeża... 
Otóż po piaskach żwir fala porywa: 
Zgiełkliwa zgraja cór Nereusa. 
Ramiona wodnic się splotły. 
Od dal, od dal, od wielkich mórz 
biegnie rój Okeanid - 
w piachu o brzeg się rozpryśnie. 
Łoskot, szum... (s. 99)

Monolog poddany był zatem podobnym zasadom organizacji 
semantycznej i fonicznej jak ęuari-dialog o nastrojowym charakterze. 
Dramatyczna nieciągłość, poetyka nadmiaru, szereg bezkonfliktowy 
itp. sprawiały, że nawet fragmenty epickie nie były nastawione wy
łącznie na funkcję informującą. Ekwiwalentyzacja metaforyczna, 
emocjonalne nacechowanie, nasycenie epitetami powodowały, że li
ryczność pojawiała się jako podstawowa kategoria określająca wy
powiedź. By nie pozostać na poziomie uogólniających stwierdzeń, 
powołam się na jeszcze jeden przykład. W Świętej wiośnie Płażka, 
aby dobitniej podkreślić kontrast wewnętrznego przeżycia w stosunku 
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do zjawisk zachodzących w przyrodzie, Wanda podejmuje wciąż ten 
sam wątek szeptu-śpiewu, urozmaicając go jedynie tokiem zmiennych 
epitetów:

Patrzaj na te sine tonie Wisły,
jakie ponure, jakie milczące,
kocham tę moją rzekę,
Słyszysz jej szept tajemny.
Słyszysz jej cudowny śpiew
[...]
Słyszysz i - cicho —
Słyszysz ich śpiew żałobny,
ich śpiew do jęku podobny, 
jakiś ponury a smutny... (s. 51)

Nawet gdy wypowiedź włączona jest w dialogowy rytm i zwró
cona do konkretnego odbiorcy strukturyzująjąte same zasady. Kate
goria liryzmu nie odnosi się w jednoaktówce tylko do formy wier
szowej, nie pojawia się wyłącznie w długich monologicznych par
tiach, określa ona przede wszystkim autentyczność danej wypowiedzi, 
będącej środkiem ekspresji wewnętrznego życia postaci. W tym 
aspekcie bliska jest tradycji sceny lirycznej. Liryczność rodzi się za
tem z przetwarzania rytmu wewnętrznych napięć w tkankę słowa. 
Powstaje w ruchu silnie zmetaforyzownych i eliptycznych zdań pró
bujących naśladować przepływ doznań i wahań nastrojów. Podobnie 
dramat liryczny definiuje Stillmark, który za najważniejsząjego cechę 
uznaje „przekazywanie wewnętrznej prawdy przez piękno i formę 
języka”, dodając, że „przedmiotem dramatu lirycznego nie jest akcja, 
lecz theatre of the mind”31. Wiersz krzyżuje się z prozą poetycką, 
słowo ma wciągać w tajemnicę, prowadzić do rozpoznania. W utwo
rach Wyspiańskiego monolog (np. Śmierć Ofelii, III akt Powrotu 
Odysa) - jak piszę Magdalena Popiel - „nabiera dynamiki patosu

,7A. Stillmark, Time and symbol: Yeats and Hofmannsthal as expondes of lirycal drama, 
[w:J Between Time und Eternit)’: Nine Essays on W. B. Yeats and his contemporaries Hofman
nsthal and Blok, ed. P. Kirschner and A. Stillmark, Amsterdam-Atlanta 1992, s. 103-126. 
O nabieraniu cech podmiotu lirycznego przez podmiot mówiący w dramacie por. A. Zioło
wicz, Kategoria liryczności w romantycznej rejleksji o dramacie, „Ruch Literacki” 1995, z. 3, 
s. 293-311. Sytuacja taka ma miejsce w momentach wzmożonego życia wewnętrznego, gdy 
podmiot mówiący daje wyraz swoim emocjom i uczuciom. 
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w heroizmie poznawania”, rodzi wzniosłość38. Najczęściej - podob
nie jak w dialogu - rozpoznanie związane jest z doświadczeniem wy
obcowania. Ten trend utrzymuje się także później, i nie bezzasadnym 
jest twierdzenie, że liryczność i symboliczność cechująca wypowiedzi 
bohaterów jednoaktówek Józefa Czechowicza wywodzi się z tradycji 
młodopolskiej.

M. Popiel, Monolog i milczenie. Glosa do estetyki modernizmu, [w:] Literatura wobec 
niewyrażalnego..., s. 108.
” A. Lubaszewska, Życie - śmierci doskonałość. Młodopolska antropologia śmierci i lite
racki świat wartości, Kraków 1995, s. 32-35, rozdz. Ja młodopolskie jako podmiot wartości.
4,1 1. Matuszewski, op. cit., s. 15. O obiektywizacji stanów psychicznych, konstrukcjach so- 
bowtórowych, zwielokrotnieniu ,ja" por. M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie 
konstrukcje sobowlórowe, [w:] eadem, Somnambulicy, dekadenci, herosi. Studia i eseje o lite
raturze Młodej Polski, Kraków 1985, s. 79-116.
41 „Olbrzymia część naszego ja: wymyka się, jak widzimy, naszej świadomości. Nie wiemy o niem 
nic, nie spożytkujemy tego: ja, które żyje, (...-J, działa poza sferą naszego świadomego mózgu, nie 
znamy owej pamięci idealnej, praktycznie nie służącej do niczego, wobec której pamięć, służąca nam 
w życiu, jest tylko cienką iglicą na szczycie dachu, ustawicznie żartą czasem, wychylającą się jeno 
ledwo z oceanu zapomnienia, pod nią zaś tkwi i sięga bezdni jakaś góra olbtzymia niezatartych 
wspomnień, z których mózg nasz skorzystać nie może”. (M. Maeterlinck, Wielka tajemnica, 
przeł. F. Mirándola, Lwów-Poznań 1923, s. 249).

Ważnym zjawiskiem opisującym formy podawcze jednoak
tówki jest obok monologizacji dialogu proces odwrotny - dialogicz- 
ność monologu. Dialog z relacji między postaciami przeniósł się do 
ich wnętrza. Bohater jednoaktówki to nie tylko człowiek osamotnio
ny, to także człowiek odkrywający swą wewnętrzną złożoność. Mono
log nie stwarzał jednak możliwości naprawdę przekonującego oddania 
problemu wewnętrznej dialogiczności postaci. Owa dialogiczność wy
powiedzi bohaterów młodopolskich jednoaktówek jest zjawiskiem, 
którego źródeł należy poszukiwać w swoistej konstrukcji młodopol
skiego ,ja”. Doświadczeniem młodopolan, których refleksja antropo
logiczna kierowała ku dookreśleniu człowieka poprzez kształtujące go 
we wszystkich wymiarach czynniki emocjonalne, było rozbicie jedno
litości ,ja”39. Jak podkreśla Podraza-Kwiatkowska, wielość ,ja” - 
stojąca w opozycji do Bergsonowskiego pojęcia jaźni i intuicji trwa
nia - skłaniała do określenia jaźni jako szeregu stanów i nastrojów 
psychologicznych, „z których każdy można wydzielić i traktować 
samoistnie”40. Drugim nurtem zasilającym poczucie rozbicia , ja” by
ło zainteresowanie stanami podświadomości41, w ogóle podświado
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mością. „Ja Twój skryty człowiek”, by posłużyć się formułą Miciń- 
skiego, powiększał poczucie niejednolitości wewnętrznej podmiotu. 
Monolitycznie pojmowany podmiot wypowiedzi okazał się tworem 
złożonym, wewnętrznie niespójnym. Ta immanentna niespójność kształ
towała monologi, domagając się odpowiedniej ekspresji. Znów przy
chodzi mi uczynić zastrzeżenie; ogólna refleksja nad konstrukcją „mło
dopolskiego ja” opisuje zjawiska powszechnie występujące w liryce, 
prozie, dramacie, natomiast cechą jednoaktówki jest usamodzielnienie, 
wydzielenie jednego „nastroju psychologicznego, bądź momentu od
słaniania głębin podświadomości” i eksterioryzacja tego stanu.

W Protesilasie i Laodamii Wyspiańskiego owa dialogiczność 
zostaje wzmocniona poprzez wprowadzenie elementu pantomimy 
oraz adresowanie monologu do postaci, będących sceniczną obiekty
wizacją nastrojów bohaterki. Obiektywizacje takie mogą przybierać 
różnorodną formę. Co istotne, właśnie jednoaktówka może być po
strzegana jako teren eksperymentów, które na szeroką skalę zdobędą 
sobie miejsce w całym młodopolskim dramacie. W Śniegu Szukiewi- 
cza postacie ze snu zyskują sceniczny byt. Dialog wewnętrzny zmie
nia się w dialog sceniczny. Podobnie dzieje się w Kwiecie pleśni Szu- 
kiewicza, Gościach Przybyszewskiego czy Dramacie Germana i Mil
czeniu Brzozowskiego, przyczynia się do tego niejasny status ontolo- 
giczny takich postaci jak: Podróżny z jednoaktówki Szukiewicza czy 
Gość z epilogu Przybyszewskiego bądź Kriszna z dramatu Brzozow
skiego. Równolegle w liryce potęguje się, wypływająca z tego same
go źródła, znamienna dla młodopolan, konwencja rozmów z duszą. 
Pojawiają się stojące na pograniczu liryki i dramatu dialogi, jak choć
by Ja i Szatan-Demiurgos Jana Rundbakena czy opatrzone uwagami 
narracyjno-didaskaliowymi sceny dialogiczne bądź fragmenty drama
tyczne - Archanioł Artura Górskiego, Na puszczy Jerzego Żuławskie
go czy Scena niesceniczna Romana Kreczmara42 oraz fantazja Bogu
sława Butrymowicza Los.

42 J. Rundbaken, Ja i Szatan-Demiurgos. Melodia myśli, „Chimera” 1907, t. 10, z. 28-30, 
s. 483-485; A. Górski, Archanioł, „Chimera” 1907, t. 10, z. 28-30, s. 206-213; J. Żuławski, 
Na puszczy. Fragment z dramatu, [w:] Epitaphium Ignacego Maciejowskiego Sewera, Kraków 
1902, s. 79-84.
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Młodopolskie jednoaktówki wyróżnione w tym rozdziale i sy
gnowane nazwą: dramat symboliczny i poetycki nie umożliwiają ła
twych porównań, nawet jeśli chodzi o formę zapisu. Operują bowiem 
zarówno potocznym językiem, krótkimi urywanymi zdaniami, jak i stro
fą, rytmem i rymem. Proza zdaje się przeważać w utworach nawiązują
cych do wzorca Maeterlincka. Znamiennym przykładem jest Warsza
wianka, której pierwsza wersja pisana była prozą41 * 43. Wiersz często poja
wia się tam, gdzie występują dłuższe monologi. Jednakże nie jest to 
jednoznaczny podział. Ale wbrew tym zewnętrznym różnicom wspól
nym doświadczeniem jest waloryzowanie poetyckiej funkcji języka. 
Rytmiczna i brzmieniowa realizacja tekstu jest istotna także wtedy, 
gdy podział na wersy nie strukturyzuje wypowiedzi.

41 Pierwsza wersja Warszawianki podobno pisana prozą nie zachowała się. W wydaniu z 1899 r.
przeważał wiersz wolny, w redakcji ostatecznej, która przypada na lata 1901-1906, dramat pisany
był wierszem sylabotonicznyin, liii 3-zgloskowcem, zaznaczyła się także większa dbałość 
o rym. Warszawiankę zgodnie z pomysłem Pawlikowskiego miano wystawić razem z Wnętrzem 
Maeterlincka, koncepcja ta ostatecznie została zrealizowana we Lwowie. Por. Kalendarz tycia 
i twórczości / II1880 - ostatnie dni marca 1898 S. Wyspiańskiego, oprać. M. Stykowa, Kra
ków 1982.
44 M. Gołaszewska, O poetyczności, [w:] Studia estetyczne. Warszawa 1969, t. 6, s.15-37.
45 Te cechy dramatu poetyckiego scharakteryzowała I. Sławińska, Ku definicji dramatu po
etyckiego, [w:] eadem, Odczytywanie dramatu. Warszawa 1988, s. 46-65. Warto jeszcze zacy
tować znamienną uwagę: „Dramat poetycki był zawsze raczej zawołaniem bojowym niż określo
ną kategorią gatunkową. Nieprzypadkowo zjawiał się zawsze w aurze walki o nowy teatr” (s. 48). 
O dramacie poetyckim por. Rozmowy o dramacie. Sprawa dramatu poetyckiego,,.Dialog” 1958, 
nr 7, s. 99-106. Dyskusja ta za punkt wyjścia przyjęła założenie, że dramat poetycki rozwija się 

Określenie dramat poetycki niesie ze sobą nie tylko nastawienie 
na wierszowaną formę utworu. W przeciwieństwie do dramatu reali
stycznego otwiera na inacjonalność. Poetyckość może być bowiem 
traktowana jako wartość estetyczna właściwa nie tylko dziełom sztuki, 
ale zakorzeniona w tkance rzeczywistości. Dlatego pojawia się ona 
także tam, gdzie zaczerpnięty z codzienności temat dramatu dotyka 
doświadczenia wykraczania poza racjonalne motywacje. Doświadcze
nie poetyckie cechuje ulotność, jest ono domeną chwili44. Toteż dra
mat poetycki wyróżnia przede wszystkim syntetyczny charakter, za
sięg syntezy obejmuje wszechczasowość i wszechprzestrzenność, oraz 
dążenie do uogólnienia doświadczeń egzystencjalnych. Podstawowym 
środkiem wyrazu jest tu paraboliczna konstrukcja45. Dodajmy do tych 
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wyjaśnień także sugestię: dramat poetycki to dramat rozpoznawany ja
ko nowa propozycja, jako coś nowego46, a wówczas łatwiej będzie 
określić cechy tych jednoaktówek, które mimo że nie posiadają wier
szowanej formy, to jednak przynależą do nurtu dramatu poetyckiego. 
Ten przywołany na potrzeby niniejszych rozważań nad poetyckością 
dramatu kontekst ułatwia spojrzenie na teksty jakościowo i formalnie 
różnorodne, które pozostają w opozycji do formuły jednoaktówki 
realistyczno-naturalistycznej. Maria Gołaszewska podkreśla, że otwar
cie na irracjonalność nie może być przywłaszczone tylko przez dozna
nia afirmujące i pozytywne, gdyż: „Irracjonalna siła może przejawiać 
się jako siła wroga i niszczące fatum, budzące lęk i grozę”47. Właśnie 
to doświadczenie często eksploruje jednoaktówka przełomu wieków.

jako negacja teatru XIX-wiecznego, od Maeterlincka, od szukania nastroju, który jest rozumiany 
jako sprzeciw wobec szarości, oraz od wymiany akcji na sytuację.
46 Ibidem, orazM. Prussak, Dramat poetycki, hasło [w:\Slowuik literatury polskiej XX wieku, red. 
A. Brodzka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, 
Wrocław 1992, s. 213-217.
47 M. Gołaszewska, op. cit., s. 20.
411 O przeżyciu estetycznym przy odbiorze utworu uruchamiającym mechanizm „otwarcia” dzieła 
jako procesie świadomie wpisanym w poetykę symbolizmu por. U. Eco, Dzieło otwarte, przeł. 
J. Gałuszka [i in.J, Warszawa 1994, s. 32-34.

Jak starałam się wykazać, dzięki odciążaniu dialogu od pełnie
nia funkcji konstruowania fabuły, czyli trybu diegetycznego (w kilku 
przypadkach funkcje te przejmowały monologi), dialog - na poziomie 
komunikacji zewnętrznej stawał się komunikatem, w którym najistot
niejszą rolę zaczęła odgrywać funkcja emotywna. Podobnie jak w poe
zji, przekaz miał wywołać reakcję odbiorcy, uruchomić łańcuch asocja
cji wykraczających poza konkret sceniczny, sugerować, a nie nazywać. 
Akty słowne dramatu w jednoaktówce tego czasu także, a może przede 
wszystkim, miały wzbudzać taki odbiór estetyczny, który prowadziłby 
do otwarcia i uaktywnienia wewnętrznego świata odbiorcy48. Chociaż 
w jednoaktówce przełomu XIX i XX wieku pojawiła się tendencja do 
ograniczania aktów mowy, to proces eliminacji słowa na rzecz barwy, 
ruchu, dźwięku jako równoprawnego tworzywa stał się doświadczeniem 
krótkich dramatów ekspresjonistycznych i futurystycznych.



Rozdział trzeci

Idiom jednoaktówki nastrojowej, 
symbolicznej, poetyckiej

„Agnostycy i sceptycy zarówno jak okultyści, spirytyści schylają gło
wę przed «tajemnicą», czują się nią otoczeni, wyczekują stamtąd nie
znanych objawień” - tak określał Władysław Jabłonowski1 dążenia 
i usposobienia przełomu XIX i XX wieku. Tajemnica, nawet w popu
larnym odbiorze, stała się jednym ze słów kluczy opisujących tamtą 
epokę. W wydanej w 1902 roku książce Słowacki a nowa sztuka Igna
cy Matuszewski syntetycznie charakteryzował zjawisko określane 
w publicystyce tego czasu terminem „nowa sztuka”. Według niego, 
dla nowych tendencji znamienne były następujące cechy: dominacja 
żywiołu subiektywnego, waloryzacja podmiotowej intuicji, lekceważe
nie realnego świata, zainteresowanie metafizyką, okultyzmem, pociąg 
do Nieskończoności czy wreszcie odkrywanie nocnych stron natury 
ludzkiej2. Z kolei Jerzy Żuławski, zacieśniając swoje rozważania do 
„pewnego odłamu sztuki dzisiejszej”, czyli symbolizmu zauważał: 

1 W. Jabłonowski, Chwila obecna. (Dążności i usposobieniu). Warszawa 1901, s. 11. Zacy
tować pragnę jeszcze refleksję O. Brzeziny: „Nad każdym żywotem wiszą niepokojące cienie 
rzeczy tajemniczych. Otchłań, której widok budzi zawrót głowy, zieje nieustannie po obu 
stronach dróg wszystkich. Każdy zna chwile niepewności kroków i owe nagłe wykrzykniki 
miłości ku nieznanemu, które z obliczem przysłoniętym spotkało nas w najsmętniejszych 
zmrokach duszy” (O. Brzezina, Tajemnicze w sztuce, „Chimera” 1901, t. 4, z. 10-12, s. 386).
2 I. Matuszewski, Słowacki a nowa sztuka. Warszawa 1902. Terminem „nowa sztuka” posługi
wali się między innymi: S. Przybyszewski w artykule O nawą sztukę drukowanym w kra
kowskim .Życiu” 1899, nr 6, czy S. Brzozowski, O nowej sztuce, „Głos” 1903, nr 49-51.
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nie zadawala się [symbolizm - M. R.) odtwarzaniem syntez życiowych już ¡śmieją
cych i w dziedzinie myśli jasnych, lecz tworzy w symbolach swych syntezy nowe, od
krywa głębie duszy niejasne i jeszcze nie wypowiedziane, mówi nimi rzeczy, dla 
których w innej formie i w innym języku wyrazu nie ma3.

3 J. Żuławski, Znaczenie symbolizmu w sztuce, [w:] Eseje, Warszawa 1960, s. 45-46.
4 Wielu przykładów dostarcza antologia: Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, 
oprać. M. Podraza-Kwiatkowska, zwłaszcza rozdz.: O nowej sztuce - krytycznie, Wro
cław 2000, s. 424-459.
3 S. Brzozowski, Współczesne kierunki w literaturze polskiej wobec życia, [w:] idem. Eseje 
i studia o literaturze, oprać. H. Markiewicz, t. 1, Wrocław 1990, s. 78 i 80.

To, co dla zwolenników nowych prądów stanowiło najcenniejsze od
krycie, dla ich adwersarzy było przedmiotem polemik, nieraz złośli
wych i wypowiadanych autorytatywnym tonem, niekiedy wskazują
cych alternatywne możliwości rozwoju4. Jednak w obu wypadkach oś, 
wokół której toczyły się dysputy, stanowił odwrót od rzeczywistości 
empirycznej, zainteresowanie zjawiskami irracjonalnymi, waloryzacja 
niedookreśloności i tajemniczości. Na ile ogólny był to trend, może 
świadczyć charakterystyka Brzozowskiego, który opisując współcze
sne sobie kierunki w literaturze polskiej, stwierdzał:

Rzeczywistość straciła znaczenie, stawała się marą dokuczliwą w swej uporczywej 
szarzyźnie. Świat marzeń, świat stworzony osobistym wysiłkiem duszy lub poddany 
przez dzieła sztuki pociągał jako jedyna ucieczka.

Dlatego sztuka miała być:

nową, indywidualną i skondensowaną, nie miała być odtworzeniem rzeczywistości, 
lecz tylko stanów duszy, które miała wyrażać bądź bezpośrednio, bądź za pomocą 
przesyconych nimi wizji-symboli, miała wreszcie mieć tło metafizyczne5.

Przytoczone powyżej opinie, aczkolwiek wybrane arbitralnie, 
określają problematykę „nowej sztuki”, twórczości, która odżegnywała 
się od referencyjnego stosunku do rzeczywistości empirycznej. Sztuka 
ta w myśl nowych zasad miała być „oknem na Nieskończoność w nas 
i przed nami” (Żuławski), jedynym objawieniem duszy, absolutu (Prze
smycki), miała wprowadzać Niepoznawalne „czy to w formie metafi
zyki, czy podświadomości” (Matuszewski). Sztuka miała być z jednej 
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strony poznaniem tego, co zwano marę tenebrarum, izdebką Sinobro
dego, tego, co kryło się za zasłoną z Sais, z drugiej - winna odtwarzać 
wrażenia, duszę, absolut. Jako rzecznik tej drugiej tendencji wystąpił 
Przybyszewski:

[...] sztuka jest odtworzeniem tego, co jest wiecznym, niezależnym od wszelkich 
zmian lub przypadkowości, niezawisłym ani od czasu, ani od przestrzeni, a więc od
tworzeniem istotności tj. duszy. 1 to duszy, czy się we wszechświecie, czy w ludzkości, 
czy w pojedynczym człowieku przejawia.

Twórca znany odtwarzał „rzeczy”, twórca nowy odtwarza swój stan duszy, 
tamten porządkował rzeczy i wrażenia, tak jak do jego mózgu wpływały wierząc w ich 
obiektywność, ten przeciwnie odtwarza tylko uczucia, jakie te rzeczy wywołują6.

6 Pierwszy cytat pochodzi z: S. Przybyszewski, Conjiteor, [w:] Programy i dyskusje lite
rackie okresu Młodej Polski..., s. 219, drugi: S. Przybyszewski, O „nową" sztukę, [w:] ibi
dem, s. 372. W pracy Na drogach duszy Przybyszewski pisał: „Sztuka zatem jest odtworzeniem 
życia duszy we wszystkich jej przejawach, niezależnie od tego, czy są dobre lub złe, brzydkie 
lub piękne” (S. Przybyszewski, Na drogach duszy, Kraków 1902, s. 14).
7 O pojęciu symbolu i jego funkcjonowaniu w Młodej Polsce pisała M. Podraza- 
Kwiatkowska, op. cit., zwłaszcza rozdz. Pojęcie symbolu, s. 15-45. Na poznawcze znacze
nie symbolu kładzie nacisk w swoich rozważaniach H. Floryńska: „Symbol zatem we wszyst
kich znaczeniach, jakie nadawali mu moderniści, przynależał także, wraz z innymi rodzajami 
aktywności poznawczej, do dziedziny ludzkiego poznania” (H. Floryńska, Horyzont mitycz
ny literatury Młodej Polski, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej" 1980, t. 26, 
s. 128). Por. też K. Rosner, Sztuka a rzeczywistość w programach polskich modernistów, [w:] 
Studia z dziejów estetyki polskiej (1890-1918), red. S. Krzemień-Ojak i K. Rosner, War
szawa 1972, s. 7-58.
" S. Przybyszewski, O „nową" sztukę..., s. 401.

Epistemologiczny charakter sztuki zgodny z Schopenhauerow- 
ską inspiracją (sztuka jako ein Teil der Erkenntnis) znalazł swój wyraz 
w symbolizmie, twórczość była bowiem „tworzeniem nowych syntez” 
(Żuławski), a symbol miał jednocześnie rewelacyjny i mediacyjny cha
rakter. Nawet wtedy, gdy podkreślano mimetyczny cel dzieła, akcent 
padał nie na aspekt naśladownictwa, ale na to, co jest naśladowane7. 
Dlatego koincydencja rozumienia sztuki jako tworzenia i odtwarzania 
wyraziła się w przejściu od mimesis ku noesis. Zarówno czynności o na
cechowaniu epistemologicznym na przykład otwieranie, odsłanianie, jak 
i mieszczące się w kręgu metafor opisujących działanie mimetyczne, 
czyli oświetlanie „splątanych i powikłanych krużganków, grobowców 
życia przed życiem, podziemnych korytarzy”8, wytyczały zakres pro
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blematyki „nowej sztuki”. Novum kryło się zatem w stanowczym 
odejściu od mimetyzmu, rozumianego jako naśladownictwo natury, za
owocowało opowiedzeniem się za mimetyzmem metafizycznym i psy
chicznym.

Referencja ku niepoznawalnemu cechuje jednoaktówki, które 
możemy określić mianem nastrojowych, symbolicznych, poetyckich. 
Kluczem do ich opisu uczyniłam tajemnicę, a właściwie przeżycie ta
jemnicy. Rodzi się zatem pytanie: na ile tajemnica może stać się zna
kiem wywoławczym przydatnym do określenia dramatu w jednym ak
cie. Co więcej, czy można z niej uczynić kategorię pozwalającą wy
odrębnić - poza dominantami strukturalnymi - idiom jednoaktówki 
symboliczno-poetyckiej?

Według Antoniny Lubaszewskiej w Młodej Polsce tajemnica, 
będąc nazwą nieodgadnionego, często przywoływana była wprost i stała 
się kategorią aksjologiczną, określała metafizyczne dążenia epoki9. Ta
jemnica jest swoistym słowem - kluczem, wprowadzającym w labi
rynty irracjonalności i wskazującym niemożność intelektualnego po
znania. Jak pisał Henryk Elzenberg: „ludzi nie tyle to [tajemnicze - 
M. R.] «wiąże», ile ludzie lepiej się rozumieją gdy niezupełnie racjonal
nie myślą a mówiąwjakimś stopniu metaforycznie”10.

9 A. Lubaszewska, Życie — śmierci doskonałość. Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat 
wartości, Kraków 1995, s. 132-133. O tajemnicy-w kontekście liryki L. Stalla - pisał J. Kwiat
kowski, U podstaw liryki L Stajja, Warszawa 1966, zwłaszcza rozdz. Tajemnice. Wyróżnia w nim 
następujące kręgi tajemnicy: tajemnicę bytu, tajemnicę duszy i tajemnicę metafizyczną
111 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, Kraków 1963, s. 291, cyt. za: A. Lubaszewska, op. 
cit., s. 132.

Zetknięcie z tajemnicą i tajemniczością wyobcowujące i alienu- 
jące bohaterów jednoaktówek - co uwidoczniło się na przykład w pla
nie dialogu, sposobie komunikacji na płaszczyźnie wewnętrznej - miało 
jednocześnie tworzyć wspólnotę uczestniczenia w nieznanym lub sta
wania wobec nieznanego postaci dramatów i ich odbiorców. Niekiedy 
służyły temu sentencjonalne stwierdzenia czy liryczne monologi:

Niepewność na głowę się wali.
(Podchodząc ku starcom z ironią)
Tajemnica śpi w tych starców twarzy,
Jak poważna pantomima błazna,
której wierzył wieczysty marzyciel. (E. Leszczyński, Jolanta, s. 37)
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Potężne są niezbadane dla nas tajemnice natury
[...] żal mi jest tych wszystkich pędów życia, co znikają gdzieś w mgłach, nie
dostępne dla oczu ludzkich, i zaledwo tylko myślą można je zgadnąć. (S. Wy
spiański, Meleager, s. 61)

Chcę tajemne struny trącać
i tajemne śpiewy śpiewać -
co mi w duszy bólem woła,
co mi w duszy skargą dźwięczy (S. Wyspiański, Protesilas i Laodamia, s. 94)

Starzec 1: Tam jakaś tajemnica na dnie się ukrywa. Jakaś straszna tajemnica. 
(S. Przybyszewski, Goście, s. 104)

Gość: [...] jacyście wy śmieszni - biedne robaki, piłki w rękach losu i przezna
czenia i wielkich nieznanych tajemnic - a wam się zdaje, że wy ster prowadzicie. 
(S. Przybyszewski, Goście, s. 120)

Często tajemnica stawała się swoistym słowem-liczmanem:

Tajemnica
Tak, nie kierujemy własnym losem,
nie jesteśmy nawet panami
naszych czynów: - jest coś nad nami,
coś wyższego, strasznego, coś... (F. Płażek, Śnieżyca, s. 22)

Sfinks! Znów Sfinks. Znów tajemnice.
(A. Niemojewski, Dzień on, dzień Gniewu Pańskiego, s. 75)

Artur: (o Leonie) Dziwną tajemnicą musi być jego dusza.
Anna: Dziwną i wielką. (K. Przerwa-Tetmajer, Sfinks, s. 20)

Jednoaktówkę symboliczną, poetycką przełomu XIX i XX wie
ku - podobnie jak jednoaktówkę XX wieku11 - można nazwać drama
tem człowieka zdeterminowanego, człowieka nie będącego wolnym. 
Źródeł takiego pojmowania dramatu w jednym akcie należy szukać 
w sytuacji osaczenia przez tajemnicę, przez nieznane oraz w ujawnia
niu pokładów nieuświadomionego kryjących się w człowieku. Próba - 
często daremna - dotarcia do zasady bytu, zagadki istnienia i jego ce
lowości to zagadnienie nieomal większości dramatycznych dialogów, 

M. Pfister, The Theory ojAnalysis ofDrama, transl. by J. Halliday, Cambridge 1988, s. 200.
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jakie pojawiały się w zbiorkach lirycznych lub były drukowane na ła
mach czasopism literackich. Deterministyczne12 nastawienie spowo
dowało „sposępnienie nastroju”, które objawiło się kreacją człowieka 
zagubionego, pytającego, konfrontowanego z losem, czy wreszcie, tra
gicznego13. W jednoaktówce zaczęto faworyzować tematykę tanatolo- 
giczną. W wielu utworach podejmowano motyw śmierci bądź przed
stawiano jej moment: tak jest i w nastrojowym, wprowadzającym 
elementy dekadenckie obrazku Rydla Na marne, jak i w alegorycznym 
poemacie Niemojewskiego Bajka, a także w Śmierci Ofelii Wyspiań
skiego czy Dziejhie leśnej Leśmiana, a nawet - wykraczając poza ra
my młodopolskiej obserwacji - w Wianie Jerzego Hulewicza czy ma
łych dramatach Józefa Czechowicza.

12 W Losie. Fantazji dramutycznej Butrytnowicza dialog, jaki prowadzi Człowiek z Widmem, 
spuentuje stwierdzenie wypowiedziane przez Ducha, przynoszącego wiedzę o zaświecie: „Ludzka 
wola/ To kłamstwo i daremność" (ibidem, s. 87).
13 Dyskusja o tragizmie toczyła się, oscylując między dwoma biegunowymi rozumieniami: 
tragizmem pojmowanym jako bieme, lecz świadome poddanie się różnego rodzaju determinan
tom oraz - zgodnie z koncepcją M. Schelera - polegającym na wyborze między dwiema warto
ściami. Przytoczę tylko dwa reprezentatywne głosy. W. Jabłonowski tragizm definiował jako 
wzrost samowiedzy duszy: „Tragizm życia całego skupia się w myśli i w sercu, słowem, w «ja» 
ludzkiem świadomem własnej treści, jej składu, możliwości, potrzeb i pragnień” (W. Jabło
nowski, op. cit., s. 32). Natomiast M. Sobeski zauważał, że sytuacja tragiczna zasadza się na 
konflikcie, a tragizm rodzi się ze splotu wolności i konieczności. Sprzeciwiał się utożsamianiu 
tragizmu z ¡śmieniem. Por. M. Sobeski, Z filozofii tragedii, [w:] Interludio. Z pogranicza sztuki 
i filozofii, Kraków-Warszawa 1912. O młodopolskich koncepcjach tragizmu por. B. Dziemi- 
dok, Teoria tragizmu w estetyce Młodej Polski (1890-1918), [w:] Studia z dziejów estetyki 
polskiej (1890-1918)...

Zderzenie z „tajemnicą tajemnic” wyrosło niewątpliwie z zain
teresowań epoki. Dekadentyzm zaadoptował dziedzictwo naturalizmu, 
ale mitologizując naturę i przenosząc ją na płaszczyznę metafizyczną, 
uczynił z niej Fatum (Tetmajer Sfinks). Istotne okazały się także filo
zoficzne inspiracje Eduarda von Hartmanna, jego teoria nieświadome
go i idea łagodnej śmierci (Rittner Sąsiadka) oraz wpływ Schopenhau- 
erowskiego pesymizmu, który akcentował przyrodzony naturze ludz
kiej lęk przed śmiercią i - odwołując się do pierwiastków filozofii 
indyjskiej - propagował idee zaprzeczenia woli poprzez roztopienie 
w nirwanie (Płażek Święta wiosna). Oczywiście, nie można nie uwz
ględnić metafizycznego aspektu myśli symbolistów i w tej perspekty
wie rozpatrywania problematyki śmierci. Jednak najistotniejsze jest 
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usytuowanie jej w optyce myślenia egzystencjalnego, potraktowanie 
śmierci jako sytuacji granicznej, ujawniającej prawdę o egzystencji 
człowieka.

Nasuwa się zatem pytanie o poetykę przedstawiania śmierci, 
schematy retoryczne, które ją opisują. Jak zaznaczał Emst Cassirer, we 
wszystkich kulturach istnieje próba oswojenia śmierci poprzez jej zmi- 
tologizowanie, a co zatem idzie urzeczowienie1“'. Młodopolska jednoak
tówka raczej współtworzyła sposoby oswajania śmierci poprzez jej 
figurację. Obok charakterystycznych dla epoki figur śmierci jako pia
stunki, matki, dziewczyny, spotykamy jej upersonifikowane wyobraże
nie jako prostytutki (Sąsiadka Rittnera) czy alegorycznej postaci Ślepej 
(Święta wiosna Płażka). Na marginesie trzeba zauważyć, że tradycja 
figuratywnego przedstawiania śmierci, wypływająca ze średniowiecz
nego moralitetu wiąże jednoaktówkę z nurtem uniwersalnych przypo
wieści na temat ludzkiego losu14 15. Taki właśnie moralitetowy charakter 
ma Bajka Niemojewskiego, w której śmierć pojawia się jako postać 
okryta białą szatą z kosą na ramieniu, przynosząc ukojenie oraz wy
zwolenie od nieustannej pogoni za szczęściem i zaspokajaniem pra
gnień. Utwór ten jest próbą przeniesienia do dramatu popularnego 
wykładu filozofii Schopenhauera, a zwłaszcza jego tezy: „A życie [...], 
powinno być uważane jako sen, a śmierć jako przebudzenie”16 - i mimo 
artystycznej słabości zaświadcza o przesunięciu pola tematów podej
mowanych przez jednoaktowy dramat przełomu wieków. Urzeczowie
nie śmierci następuje także poprzez włączenie jej w ramy dyskursyw- 
nego myślenia, uczynienie z niej problematu:

14 A. Lubaszewska, op. cit., s. 47-61, rozdz. Sytuacja graniczna śmierci jako rzeczywistość 
językowa. Młodopolska retoryka śmierci.

15 Do tej tradycji odwołuje się A. S wirszczyńska. Człowiek, śmierć i sąd. Próba wyobraże
nia sobie, jak mógł wyglądać polski teatr średniowieczny,,.Dialog’’ 1957, nr 8, s. 78-81.
111 A. Schopenhauer, O nieśmiertelności istot)’ naszej, przeł. A. Miecznik, Warszawa 
1909, s. 12.

Jolanta: Rozumiem, śmierć tylko.
On: Śmierci nie ma, jest tylko życie.
Jolanta: Więc oni wszyscy nie pomrą, bracia i siostry moje.
On: Bracia twoi i siostry, gdy uwierzą w życie, nie umrą, bo kiedy przyjdzie to, 
co nazywają śmiercią, oni już będą za jej progiem daleko. Ja im to przejście 
chcę ułatwić. Lecz sam nie mogę.
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Jolanta: Śmierć dla mnie straszna a życie już za mną.
[...]
I Starzec: Życie z śmiercią obraca się w koło
II Starzec: Śmieć nakłada tylko maskę życia
III Starzec: W wyzwoleniu tylko śmierci nie ma
Bo kto duszę znalazł, ten w niej żyje
(E. Leszczyński, Jolanta, s. 15-16,28)

Adam: Więc tylko śmierć mnie od Ciebie uwolnić zdoła?
Gość: (zimno). Tylko!
Adam: Więc tylko śmiercią odkupić się zdołam?
Gość: Tylko!
Adam: Straszny jesteś.
Gość: Śmierć nie jest tak straszna. Śmierć dobra...
Czemuż ja nie mogę być tak dobry jak śmierć?
(S. Przybyszewski, Goście, s. 117)

Dyskurs ten bliski jest horyzontom wyznaczanym przez myśl filozo
ficzną epoki:

W całem życiu, w całem wszechświecie naszym istnieje jedna tylko ważna rzecz, to 
znaczy śmierć własna. Jest to punkt centralny, do którego zmierza i konspiruje przeciw 
szczęściu to wszystko, co wymyka się baczności naszej.

Z mojego zasadniczego zdania: „Świat jest mem wyobrażeniem” wypływa 
przede wszystkim to: najpierw jestem ja, a potem dopiero świat”. Owo też zdanie 
należy uważać jako antidotum przeciwko pomieszaniu pojęcia śmierci z pojęciem 
zniszczalności bezwzględnej17.

17 M. Maeterlinck, Śmierć, przel. F. Mirándola, Poznań 1928, s. 4; A. Schopenhauer. 
<>p. cit., s. 9-10.
'"„Unicestwienie zupełne to niemożliwość. Jesteśmy niewolnikami nieskończoności, gdzie nic 
nie przepada, nie rozprasza się nie ginie” (M. Maeterlinck, op. cit., s. 30).
14 Lista ich byłaby długa, przytoczę tylko kilka, mniej więcej w chronologicznym porządku: Na 
marne Rydla, Kwiat pleśni i Śnieg Szukiewicza, SJinks Tetmajera, Meleager oraz Protesilas i La- 

Ukazanie śmierci w perspektywie transcendencji wyprzedzało 
myśl Jaspersa, że „przez śmierć egzystencja oswaja się z transcenden
cją”, że śmierć staje się szyfrem transcendencji18. Toteż najciekawsze 
realizacje problematyki tanatologicznej pojawiają się tam, gdzie śmierć 
w świecie przedstawionym jednoaktówki staje się faktem fizycznym, 
zdarzeniem, zmienia „dramatyczno-liryczną teraźniejszość”. Śmiercią 
kończy się wiele młodopolskich jednoaktówek19, i najczęściej - nie tak * 14 
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jak u Maeterlincka - fakt ten zachodzi bezpośrednio na oczach innych 
bohaterów dramatu (a także odbiorcy), stawiając ich wobec/w sytuacji 
braku. Częstokroć jest to finalny moment, co charakterystyczne, prze
ważnie towarzyszy mu znieruchomienie postaci. Najsilniejszy walor 
sugestii i moc ekspresji uzyskał Wyspiański w Sędziach:

SAMUEL
(patrzy w Joasa martwiejącego)

Gdzie on jest?
NAUCZYCIEL

Niby tego, omdlał.
APTEKARZ

Ta co?
SAMUEL

(słucha przy sercu chłopca)
Tu go nie ma.

(głośno)
Cicho! -

(szeptem)
Cicho.
Tu go nie ma.

(przy ustach chłopca)
Tu go nie ma.
Te oczy patrzące we mnie.
Ty nie umieraj. Tyś jest Mozart,
tyś jest Rubinstein, tyś jest Joachim,
ty nie umieraj, tyś jest tysiące tysięcy,
ty skarb, ty mój skarb, ty pałace, ty raj,
ty Eden - ty żyj.

(nasłuchuje)
Słyszycie? - Gra skrzypka, gra - jego skrzypka gra.

(układa trupa na ziemi)
Umarł - umarł, (s. 447-448)

Sytuacja graniczna - śmierć Joasa - stała się dla jego ojca mo
mentem objawienia, odsłonięcia prawdy20. Zgon syna, ofiara, jaką zło

odamia Wyspiańskiego, Bajka Niemojewskiego, Sąsiadka Rittnera, Święta wiosna Płażka itp., 
a Dies Irae Rydla i Na pełnym morzu Irzykowskiego podejmują motyw katastroficzny.
20 Wyspiański cenił i znał twórczość Hauptmanna, a właśnie o dramacie Hauptmanna Michał 
Kramer Rilke pisa): „1 oto objawia się ojcu, że nie jest zwykły «zgon», śmierć, haniebna 
śmierć jedynego i ukochanego syna, taka, jaką widzą ją ci wszyscy, którzy patrzą na nią z zew
nątrz z obojętnym sercem; czuje on, że oto coś wielkiego przypadłe mu w udziale, jakieś do
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żył, zmieniły Samuela. W młodopolskiej jednoaktówce - w przeci
wieństwie do dramatów absurdu - śmierć ukazana jest w perspektywie 
aksjologicznej, traktuje się ją jako wartość21, bywa też absolutyzowa
na, sakralizowana:

świadczenie, które wzbogaca jego życie, ból, który całkowicie zmienia wymiary jego uczucia. 
Jak gdyby Bóg potwierdził wobec niego swą obecność, tak silne jest odczucie bytu, prawdy i au
tentyczności, opanowujące go w chwili tej śmierci” (Fragmenty z dziennika [19 XII 1900], cyt. za: 
A. Lubaszewska, op. cit., s. 14). Wydaje się, że te słowa doskonale opisują także sytuację 
Samuela z Sędziów. Z tą interpretacją, a zarazem z monologiem Samuela, doskonale korespon
duje wiersz Rilkego Doświadczenie śmierci.
21 „Ostatnia to epoka, która jednak usiłowała szukać języka dla tej sytuacji granicznej, czyli 
ogólnej, znaleźć język dla nicości, albo inaczej - nie uważała śmierci za nicość. [...] Sprawy 
śmierci ukazane w perspektywie egzystencjalnej układają się w schemat aksjologiczny budo
wany według typologii podmiotu wartości" (A. Lubaszewska, op. cit., s. 137).

JEWDOCHA
Kościół, ojcze, nie jedyny
Boży dom.

DZIAD
Znaszże ty inny?

JEWDOCHA
Śmierć (s. 418)

Śmierć okazuje się istotą świata, jest aktem określającym wartość ży
cia. Ofelia w monodramie Wyspiańskiego wszak mówi:

A to chodźcie do wianka.
Przyjdzie tu kosiarz, co was porówna.
[...]
Umieranie jest zwyczajem. Pomrzecie z moją myślą na mej głowie.
(S. Wyspiański, Śmierć Ofelii, s. 94)

Co więcej, śmierć traktowana jest na ogół jako moment przej
ścia. Koncepcja zaświatów bywa implikowana przez usankcjonowane 
tradycją symbole i znaki: łódź Charona, łąka mistyczna. W dramacie 
Irzykowskiego Na pełnym morzu podróż morska staje się nieoczeki
wanie synonimem życia, a statek zamienia się w łódź Charona, jednak 
drugi brzeg pozostaje nieznany. W Protesilasie i Laodamii, Śmierci 
Ofelii Wyspiańskiego, Świętej wiośnie Płażka łąka przywoływana jest 
jako archetypiczna przestrzeń przejścia.
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Centralnymi tematami jednoaktówki jest śmierć, ale i przezna
czenie, i miłość. One właśnie, otwierając na pozaracjonalne doświad
czenia bytu, ewokują tajemnicę. Co nota bene zgadza się z powszech
nymi odczuciami tej epoki, by powołać się chociaż na opinie Artura 
Górskiego i Maurice’a Maeterlincka22. Co zastanawiające, kanon te
matyczny i powtarzający się zbiór symboli są bardzo bliskie przede 
wszystkim lirycznym utworom. Powołam się tylko na kilka takich po
winowactw, na przykład Noc Orkana możemy zestawiać z wierszem 
B. Ostrowskiej Śmierć, Tetmajera Widmo okrętu z jego lirykiem Wi
dziadła okrętów, Śmierć Ofelii Wyspiańskiego z cyklem Wonie kwia
tów Ostrowskiej czy Ophelie Rimbauda itp.

22 „[...] najżywszym przedmiotem kontemplacji artystycznej stała się oderwana, tylko na tle 
zagadki bytu badana dusza, a głównym motywem twórczości to, co dla duszy ludzkiej stanowi 
i stanowić będzie źródło najgłębszych wstrząśnień wewnętrznych: miłość i śmierć” (A. Gór
ski, Młoda Polska, [w:] Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski..., s. 107). Podob
ne stwierdzenia Znajdziemy u Maeterlincka: „Mówiąc o rzeczach najważniejszych o śmierci, 
miłości, przeznaczeniu nie sięgam śmierci, miłości, przeznaczenia i wiem, że pomiędzy nimi 
pozostaje zawsze jeszcze prawda niewysłowiona” (Skarb ubogich..., s. 11). „Wielka tajemnica, 
jedyna tajemnica to, to że wszystko jest tajemnicą. Nauczmyż się przynajmniej w szkole tajemni
czych przodków naszych to czynić, co oni czynili, to znaczy partycypować w niepoznawalnym 
(Wielka tajemnica, op. cit., s. 282.)
21 O wymiarach tajemnicy por. M. Gołaszewska, Traktat o niewymierności, Kraków 1991, 
s. 31.
24 Zgodnie z założeniami francuskiej krytyki tematycznej temat jest „[...] czynnikiem organi
zującym zawarte w nim [utworze] podstawowe wyobrażenia, miejscem, w którym skupiają się 
najistotniejsze jego wątki wyobrażeniowe, filozoficzne, światopoglądowe, czynnikiem oddzia
łującym na wszystkie inne elementy, promieniującym na nie” (M. Głowiński, Zaświat 
przedstawiony. Szkice o poezji B. Leśmiana, Warszawa 1981, s. 155).

Jakie konsekwencje wynikają z wyboru takiego kanonu tema
tycznego? Tajemnica okazuje się podstawowym tematem, ale i wyzna
cza paradygmat odbioru dramatu w jednym akcie. Pojawia się w nim 
w dwu wymiarach: przedmiotowym i podmiotowym, rozpatrywana 
jest z punktu widzenia ontologii i epistemologii23, wokół niej gromadzą 
się wszystkie wątki problemowe i zagadnienia, których dotyczy treść 
utworów24.

W wypowiedziach omawiających strukturę jednoaktówek pada 
nacisk przede wszystkim na potrzebę kondensacji, operowanie skró
tem, stereotypem, znakiem. W tej części pracy padło już takie określe
nie, jak: poetyka momentalności, opisujące wszystkie zabiegi, które 
mają uwypuklić samoistność, jednorazowość prezentowanego zdarze
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nia, sytuacji. Dlatego przywołanym tutaj dramatom w jednym akcie to
warzyszy ciąg znaków i symboli, które można by skodyfikować jako 
nową - zaistniałą na przełomie wieków - konwencję.

Najczęściej powtarzającą się cechą okazuje się charakterystycz
ny wybór pory dnia, w której rozgrywają się wydarzenia bądź ma miej
sce dana sytuacja. Czas fabularny krótkiego dramatu nierzadko równa 
się czasowi jego odbioru, tylko niekiedy przeszłość przywoływana by
wa w retrospektywnych wzmiankach (szczególnie ważne jest to w Sę
dziach Wyspiańskiego i jednoaktówkach akcji)25. Ulubioną porą stały 
się: moment zachodu słońca, zapadanie zmierzchu, noc lub - chociaż 
niepomiernie rzadziej - samo południe26. Takie wybory nie były przy
padkowe. Podkreślały ulotność przeżywanego momentu i - dzięki kultu
rowym konotacjom oraz symbolicznej sugestii - współdziałały w ewo- 
kowaniu nastroju i oddziaływaniu nim na widza, a przede wszystkim 
wzmacniały nałożenie się dwóch perspektyw czasowych: nunc et semper.

2i Odrębne zagadnienie stanowi przeszłość wnoszona przez intertekst.
26 Znamienne jest, że jedne z pierwszych młodopolskich jednoaktówek noszą tytuł Noc, tak 
nazywa się epilog Skopanego świata W. Orkana oraz jednoaktowy dramat T. Micińskiego. Mo
ment południa pojawia się w dramatach, które mówią o aktywności, witalizmie, są to: Jolanta 
E. Leszczyńskiego, Śmierci Fauna T. Czyżewskiego.
27 M. Stała, Człowiek z właściwościami, [w:] Stulecie Młodej Polski. Studia pod redakcją M. Po- 
drazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995, s. 140.

W myśli antropologicznej i filozoficznej przełomu wieków czło
wiek opisywany był jako podmiot momentalnego przeżycia, jako ktoś, 
kto „nie tyle przeżywa jakiś stan, ile jest-w-przeżywaniu, jest przeżywa
niem, sumą bądź przepływem przeżyć”27. W jednoaktówce symbolicz- 
no-poetyckiej bohaterowie stali się podmiotami takich przeżyć, ale - 
a może przede wszystkim - jakby w zgodzie z Machowsko-Avena- 
riusowską teorią momentalności przeżycia, która zachwiała wiarę 
w możliwość percepcji totalnej - taka propozycja dramatyczna czy 
teatralna miała tworzyć nową estetykę odbioru, w której podmiotem 
wrażeń był widz, czytelnik. Oczywiście, osobną kwestią pozostaje 
ocena artystycznej wartości powstających wówczas jednoaktówek, 
trzeba bowiem przyznać, iż tylko nieliczne zaliczyć można do dzieł, 
które osiągnęły wysoki poziom artystyczny. Niemniej jednak przyczy
niały się one do naruszenia przyzwyczajeń odbiorców i stwarzania 
nowego stylu odbioru w dobie walki o nowy dramat i nowy teatr. Ko
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herencja składników scenicznej wizji, krótki, pozbawiony przerw 
umożliwiających refleksję czas trwania dramatu, wzmagały napięcie 
i poddanie się jego magnetyzmowi przez widza. Że takie wrażenia 
miały miejsce, świadczyć mogą fragmenty recenzji lub wspomnień28. 
W tym kontekście metatekstowe wzmianki o czasie, a także sposób 
jego wprowadzania w nastrojową i semantyczną nośność dramatu 
nabierają szczególnego znaczenia, nie są bezinteresowne29. Co istotne, 
koncepcję czasu w omawianym typie jednoaktówki cechowała charak
terystyczna dwoistość. Dany moment ewokował określone przeżycia, 
odsłaniał subiektywne przeżywanie czasu (noc mogła się skrócić do 
momentu, a chwila trwać godzinę), i jednocześnie na zasadzie pars 
pro toto określał kondycję człowieka30.

2* O takim sposobie odbioru jednoaktówek pisali w cytowanych już wcześniej wypowiedziach 
Feldman, Chmielowski, Sygietyński. We wspomnieniach z prapremiery Sąsiadki Rittnera od
twórczyni głównej roli, J. Mrozowska, wspomina: ,Ja się prostuję i spoglądając z triumfem na 
moje dzieło, kroczę ogromna i niezwyciężona wprost na publiczność, upatrując chciwymi oczami 
nową ofiarę w tej, jeszcze żywej gromadzie skazańców. Kurtyna spada, a z widowni dochodzą 
mnie niepokojące objawy histerii kobiet. Śmierć postawiła mnie na progu Świątyni Wielkiej 
Sztuki Dramatycznej" (J. Mrozowska, Słoneczne tycie, Kraków 1963, s. 80). Zgoła odmiennie 
oceni! tę sztukę W. Perzyński, jednak i jego krytyka koncentruje się na sposobie kształtowania 
odbioru: „W intencji autorów miała to być rzecz przejmująca widzów deszczem zgrozy - w rze
czywistości jest jakby nieudaną parodią na nasze maniery literackie. A to dlatego, że pomysł 
doskonały do napisania naprawdę wstrząsającej jednoaktówki, p. Rittner usiłował wtłoczyć w for
my dokumentu. Wskutek tego rnusiał wprowadzić drugiego młodzieńca na scenę (żeby pierwszy 
miał z kim rozmawiać) i obraz niezmiernie piękny, pełen fantazji i naprawdę wizyjny, tak przez to 
zbanalizował i rozwodnił, że nie wywiera on najmniejszego wrażenia” (Recenzja W. Perzyń
ski e g o po wystawieniu Sąsiadki w Krakowie, „Głos Narodu” 1902, nr 209, s. 5).
2’ „Przestrzeń zwerbalizowana nie jest na ogół przestrzenią bezinteresowną” (M. Głowiński, 
Przestrzenne tematy i wariacje, [w:] Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński i A. Oko- 
pień-Sławińska, Wrocław 1978, s. 80). Takie samo stwierdzenie można odnieść także do cza
su. Dlatego będę mówiła nie tylko o przestrzeni, lecz o koncepcji czasoprzestrzeni dramatu sym
bolicznego i poetyckiego w jednym akcie.

W przywoływanym już eseju Człowiek z właściwościami M. Stała piszę: „[...] moderni
styczny «człowiek momentu» obdarzony jest trwale masochistyczną skłonnością do odsłaniania, 
nazywania i dziwienia się własnej momentalności. Stara się on uchwycić przeżycia, będące jego 
jedyną realnością- i wie, i przeczuwa, iż jego usiłowania są daremne” (op. cit., s. 141).

Szczególnie zastanawia repetycja różnorodnych środków, kieru
jących uwagę odbiorcy na zjawiska atmosferyczne, przyrodnicze czy 
astrologiczne, a jednocześnie określające czas. Charakterystyczna dla 
małego dramatu ekonomia środków wyrazu została tutaj jawnie naru
szona, pora dnia nie tylko - często przy użyciu prozy poetyckiej - za
znaczana bywa w tekście odautorskim, lecz stanowi ważny temat roz



200 Część druga

mów czy monologów postaci. Najczęściej owe powtórzenia mają zna
czenie nastrójotwórcze, nastawione są na oddziaływanie emocjonalne, 
a dzięki bezpośredniemu odwołaniu do elementów kształtujących sce
niczną wizję dramatów, są istotnym czynnikiem, który podkreśla zna
kowy charakter teatru lub uruchamia wyobraźnię czytelnika. Przyj
rzyjmy się kilku przykładom:

ŚW1ETOCHNA: [...] Rosa pada i chłodno mi.
ELMA: A w każdej jej kropli zachodzi słońce.
ZOCHNA: A każde źdźbło trawy kołysze się pod nią, jakby w trwodze przed 
kosą. (Stamir, Mgławice, s. 38)

BARTEK.
A tam idzie już od boru
Czarne widmo z ślepiem złotem...
(wpatruje się w Jagnę)
JAGA
Nocka idzie
BARTEK
Czarne widmo z ślepiem złotem,
A zawodzi a narzeka...
(Na scenie robi się nagle znacznie ciemniej)
(M. Szukiewicz, Śnieg, s. 133)

ZOFIA
Słońce w wieczornej dogasa purpurze
I rdzy czerwienią kładzie się na łąki.
Cyprysy senne ciągną się ku górze
Noc ciemność snuje jak przędzę. (S. Gacki, Rokoko, s. 11)

CHÓR: Zmierzch padł od chwili,
biel dnia się chyli
w mrok - w cień. (S. Wyspiański, Protesilas i Laodamia, s. 104-105)

MARYSIA: Gwiazda spadła...
GAZDA: Ludzie mrą po nocy... (W. Orkan, Noc, s. 214)31

” Przykłady można by mnożyć, dla uzupełnienia przytoczę jeszcze kilka fragmentów: 
Tam, spoza chmur błękitno-szarych obramować,
Powstaje księżyc cichy - i ta jest godzina,
Kiedy się w duszy mojej najwięcej poczyna
Cichych i czystych tonów - i cichych miłować...
[...]
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Niekiedy retoryczne schematy, metaforyczne wypowiedzi spra
wiające wrażenie nadmiaru mówienia, korespondują z ideą dramatu, 
sąparalelne do jego wymowy, mająwzmagać siłę sugestii:

ERECHTEJ
1 już mi znany mój los.
Słońce zachodzi;
tam w dali tonie w bezbrzeżnej topieli
morza, morze się dzieli,
by wchłonąć w siebie rozognioną, 
syczącą kulę.
A może jutro ten czerwony blask
ginących słońca promieni
padnie na martwe popioły
i na dogasający stos.
Już oto mi znany mój los. (F. Płażek, Eirene, s. 23-24)

G1LLES: Nie zamykaj oczów, Fleur-de-Lys, korzystaj ze światła, słońce nie
zadługo zajdzie.
FL.-de-LYS: Tak, już jest w lesie, czepia się gałęzi drzew, żeby choć chwilkę 
jeszcze pozostać w górze. Boi się zejść.
G1LLES: Dlaczego?
FL.-de-LYS: Może nie wie, dokąd idzie.
GILLES: Eh! Przecież słońce co dzień zachodzi.
FL.-de-LYS: Zawsze to samo słońce? Skąd wiesz?
(A. Hertzówna, Fleur-de-Lys, s. 9)

Ale największą moc sugestiotwórczą ma takie wprowadzenie 
określonego momentu, pory dnia, które konstytuuje daną sytuację,

- zostać chcę sam na sam z nocą. (R. Kreczmar, Scena niesceniczna, s. 370) 
ONA
Tam deszcz pada
o szybę kropla za kroplą siecze.
Chłód leci szparą.
Puść mnie, iść muszę
tam - szaro
słońce już zaszło. (L. H. Morstin, Gdy się pieśń poczęła, s. 66)
GUŚLARZ
lęk po nocach - niepokoje
i te gwiazdy dwie bliźniacze,
co z pomrokąsię mozolą- (A. Waśkowski, Lei i Polel, s. 11) 



202 Część druga

tworzy oś konstrukcyjną jednoaktówki, wprowadzając jednocześnie 
w podstawową tematykę i ewokując tajemnicę:

Prześpię noc. Na noc całą dla świata - przeminę
1 pomyślę, żem nabył śmierci odrobinę
(B. Leśmian, Dziejba leśna, s. 282)

1 STARZEC: Pod twoją obronę uciekamy się w godzinę południa, kiedy szatan 
kłamliwe słońca wodzi po niebiesiech na pokuszenie ludziom małej wiary. 
(E. Leszczyński, Jolanta, s. 6)

ON: Ono [słońce] chodzi po niebie i kusi
W tę zwodniczą godzinę południa:
A gdzie mroki graniczą z jasnością,
Tam zaślubia nienawiść z miłością. (E. Leszczyński, Jolanta, s. 17)

- Daleko do rana?
- Daleko jeszcze Zosia...
- Jak daleko?
- Nie wiem. (W. Orkan, Noc, s. 208)

ATALANTA: Pragnę, by noc ta jak najdłużej trwała-
bo jutra przed sobą nie widzę - nie mogę wyobrazić sobie jutra.
(S. Wyspiański, Meleager, s. 60)

LAODAM1A: Tej nocy jeszcze muszę skrycie 
cieniom obiaty dać sowicie
i zakląć Czar i Moce:
niech mara, co się we snach jawi,
przyjdzie od mąk tęsknicy zbawi
i pojmie z sobą w noce. (S. Wyspiański, Protesilas i Laodamia, s. 92)

MATKA: Nareszcie noc, ta noc okropna, która mi da uspokojenie lub... Ba
łam się jej, a przecież tęskniłam do niej. W nocy świat jest pełen Boga. Ach, 
żeby tylko wszyscy ci naokoło posnęli, posnęli! [...]
MATKA: Ja czuwać będę. Boże jesteś tak blisko w tej ciemności nieogarnio
nej. Tonę więc, ach tonę wraz z dzieckiem mojem i jest już na samym dnie 
przy Tobie.
(K. Irzykowski, Na pełnym morzu, s. 121)

Przytoczone tutaj cytaty różnią się diametralnie od podanych 
powyżej fragmentów, nie są jedynie nastrójotwórczym ornamentem, 
ale konstruują „wielką metaforę”. Odwołują się do funkcjonujących 
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w topice znaczeń, uruchamiając ciąg symbolicznych konotacji: sen - 
śmierć, południe - okres przesilenia, noc - pustka, zagubienie, bezrad
ność, noc ciemna - doznania mistyczne32, lecz jednocześnie odnoszą się 
bezpośrednio do świata przedstawionego. Sytuacja dramatyczna staje 
się symbolem, wciąga w tajemnicę, to ona, a nie tylko słowo, ewokuje 
nieznane. Takie realizacje są jednak w młodopolskiej jednoaktówce 
stosunkowo rzadkie, toteż nieprzypadkowo ostatnia grupa cytatów po
chodzi z utworów, które wyróżniają się na tle pozostałych. Co znaczą
ce, takie konstrukcje najczęściej występują w tej grupie dramatów, 
które objęłam nazwą: jednoaktówka rozpoznania i które eksponują sy
tuację graniczną. Zasada momentalności przeżycia przekreślała kon
cepcję czasu duratywnego, waloryzowała czas punktowy. Czas dozna
nia stawał się czasem „doświadczenia życiowego”.

Podobne wnioski możemy wysnuć, analizując koncepcje prze
strzeni33, wpisane w jednoaktówkę. Sceniczna przestrzeń stanowiła - 
nawet łatwiej uchwytny niż czas - składnik pewnej strategii komuni
kacyjnej. Przestrzeń dramatu stawała się przestrzenią jednego spekta
kularnego „życiowego doświadczenia”. Werbalizowana w aktach mo
wy nie była przestrzenią bezinteresowną. Jej koncepcja zasadzała się 
na znaczącej dychotomii, budowała ją opozycja: „tu” i „tam”, elemen
ty tworzące wizję sceniczną określały „tu” dramatu, a akty słowne pre
cyzowały owo „tam”. Bardzo często wyznaczały one przestrzeń we
wnętrzną, czyli prywatną, niedostępną nikomu przestrzeń marzeń,

’’ Warto dodać, że noc w literaturze Młodej Polski często wzmagała odczucia lęku istnienia, 
utożsamiana była z przestrzenią śmierci. W dramacie Rydla Zaczarowane kolo także księżyc 
symbolizuje martwotę: „Miesiąc krągły, samotny, patrzy jak rybie oko, martwy, zimny, wilgot
ny”. Z drugiej strony nieobce było też tej epoce utożsamianie nocy i ciemności, która „oznacza 
wszystko, w niej przezwyciężone zostają przeciwieństwa, ba sama jest symbolem coincidentia 
oppositorum” (M. Lurker, Przesianie symboli w mitach, kulturach i religiach, przeł. R. Wojna- 
kowski, Kraków 1994, s. 119). Z symboliką południa związany jest między innymi dramat Staffa 
Południca.
” Literatura dotycząca przestrzeni jest niezmiernie bogata, najistotniejsze pozycje to: Prze
strzeń i literatura, red. M. Głowiński i A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978; J. Lot
ni a n, Problem przestrzeni artystycznej, „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 1. s. 213-226; D. Ra
tajczakowa, Przestrzeń w dramacie i dramat w przestrzeni teatru, Poznań 1985. O prze
strzeni i czasie w dramacie pisała także 1. Sławińska, Odczytywanie dramatu, Warszawa 1988, 
s. 25-31, rozdz. Organizacja czasu i przestrzeni. 
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olśnień i snów34. Niekiedy, tak jak to ma miejsce w Śmierci Ofelii czy 
Dziejhie leśnej, przestrzenie te, niczym strona wstęgi Móbiusa, oka
zywały się tożsame. Co istotne, w przestrzeń sceniczną dramatu była 
intencjonalnie wpisana semantyczna wieloznaczność. Zamek, szpital 
wariatów, pokój zmieniający się w celę śmierci, pole i pustkowie, ta
jemnicza komnata, jaskinia, statek, ponury park i pałac rzęsiście oś
wietlony, tum omszały, wieża, ołtarz ofiarny, wybrzeże morskie, łąka 
- miejsca charakterystyczne dla poetyckiej metafory tamtego czasu, 
tutaj stały się środkiem metafory teatralnej, niejednoznacznego skrótu, 
rozpoznawanego przez odbiorcę i zmuszającego go do uruchamiania 
ciągu asocjacji. Niezależnie od tego, czy przestrzeń sceniczna kreowa
na była jako przestrzeń ograniczona (pokój: Matka Rydla, Sąsiadka 
Rittnera, Milczenie Brzozowskiego, Jesiennym wieczorem Zapolskiej, 
Warszawianka Wyspiańskiego, komnata zamkowa: Fleur-de-Lys i Yseult 
o białych dłoniach Hertzówny, Jolanta Leszczyńskiego, Kwiat pleśni 
Szukiewicza, Grajek Płażka, pokład okrętu Na pełnym morzu Irzykow
skiego), czy okazywała się przestrzenią scenicznie otwartą, zasadzała się 
na przeciwstawieniu znane - nieznane (Noc Orkana, Wizja okrętu Tet
majera, Śmierć Ofelii Wyspiańskiego, Swięja wiosna Płażka, Goście 
Przybyszewskiego). Owo nieznane ewokowane było bądź w aktach 
mowy (np. w Protesilasie i Laodamii Wyspiańskiego), bądź przez sce
niczny gest czy ruch (np. w Jolancie Leszczyńskiego) i rekompozycję 
przestrzennego planu (np. Fleur-de-Lys Hertzówny). Taką podwójnie 
zaistniałą opozycję dostrzegamy w Sędziach Wyspiańskiego. Wnętrze 
karczmy dopełniane jest przez obszar sąsiedniego miasta (tam wybiera 
się Natan, stamtąd przybywa Urlopnik, o tamte miejsca zahaczał piel
grzymujący Dziad), przestrzeń rozszerza się w kierunku horyzontalnym, 
by w ostatniej scenie, za pomocą teatralnej metafory gwałtownie otwo
rzyć się na wertykalny wymiar i wprowadzić go w miejsce akcji35.

M Określenie przestrzeni wewnętrznej podaję za: M. Porębski, O wielości przestrzeni, [w:j 
Przestrzeń i literatura..., s. 23-25. Por. też J. Waligóra, Młodopolski „dramat wewnętrzny". Przejawy 
podmiotowości i subiektywizacji w wybranych utworach dramatycznych, Kraków 2004. s. 138 i nast.
15 Por. 1. Sławińska, O badaniu wizji teatralnej Wyspiańskiego, [w:] eadem. Sceniczny gest 
poety, Kraków 1960. Szczególnie ważna staje się w tym kontekście metafora światła:

KSIĄDZ
(wchodzi do komory na prawo)

(zabierają tam światło)
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Czasoprzestrzeń jednoaktówki wpisana w jej sceniczny kształt 
i ewokowana w aktach mowy nie tylko stwarzała możliwość - zgod
nie z teorią empatii Theodora Lippsa - aktywnej percepcji dramatu, 
ułatwiając wczuwanie własnych uczuć w rzeczy, ale wyznaczała także 
pozycję i modus istnienia jej bohaterów. Przestrzeń dramatu ewoko- 
wała przestrzeń tajemnicy; tajemnicy wnętrza - związanej ze światem 
snów, podświadomości i przeczuć bohaterów - transcendencji i tajem
nicy życia. Bezczasowość i momentalność, silne poczucie zawieszenia 
między tu i tam, bądź odkrywanie wymiaru nieznanego określały kon
dycję postaci* 36. Często były to postacie mediumiczne, zwłaszcza dzie
ci37. Co więcej - jak zaznacza Anna Czabanowska-Wróbel - dzieci wy
łącznie w jednoaktówce stawały się bohaterami głównymi38. Podnoszo
na niejednokrotnie potrzeba skrótu cechująca krótki dramat spowodo
wała, że postacie go zaludniające nie rozwijały się, nie dojrzewały na 
oczach widza, raczej mu się ukazywały czy objawiały, potwierdzając 
swój zjawiskowy, na poły realny charakter. Do ich kreacji niekiedy 
przesiąkał pierwiastek malarstwa prerafaelitów, by przypomnieć cho
ciażby Annę ze Sfinksa Tetmajera czy Laodamię - bohaterkę dramatu 
Wyspiańskiego. Bierność umożliwiała im pozaracjonalne poznanie39. 

DZIAD
(ze sieni przez izbę wlecze się na kolanach ku drzwiom kamor)’)

WSZYSCY
(pozostają w ciemności, gdzie z okna szabaśnego odblask świec za zasłoną białą) 

(ze drzwi komory’ pada smugu światła na klęczący ch) (s. 451 -452)
36 Niedookreśloność czasowa i przestrzenna zbliżała propozycje symbolislów do dramatu absur
du: „Podobnie jak u symbolistów [w dramacie absurdu - M. R] bezczasowości odpowiada nie
możliwość określenia własnego miejsca w przestrzeni" (A. Brillant-Annequin, Teatr absur
du: narodziny współczesnej estetyki, przeł. M. Sugiera, ..Ruch Literacki” 1995, nr 4, s. 479).
37 Np. w Matce Rydla, Kwiecie pleśni Szukiewicza, Fleur-de-Lys Hertzówny, Nocy Orkana, 
Mgławicach Stamita, Sędziach Wyspiańskiego. O dziecięcym bohaterze w sztuce Młodej Polski 
por. J. Sosnowski, Młoda Polska dzieckiem podszyta, [w:] idem, Śmierć czarownicy. War
szawa 1993. „Wspólnota doświadczeń tworzyła wtedy skandaliczny sojusz pomiędzy zalękłym 
dzieckiem i człowiekiem dojrzałym, przeżywającym Tajemnicę Istnienia” (s. 73). „Dziecko, 
znajdując się dopiero na progu kultury, posiada odrębne możliwości poznawcze: w naszym mil
czeniu słyszy dialog, jaki toczymy nieustannie z Losem. Jest mediatorem przynoszącym okruchy 
wiedzy ze świata natury, gdzie rodzi się nasze przeznaczenie" (s. 74).
3H A. Czabanowska-Wróbel, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze 
Młodej Polski, Kraków 2003. s. 117-118.
39 „Dla modernizmu bowiem charakterystyczne jest przekonanie, że największą doniosłość poznaw
czą posiadają te uczucia, których źródła zawierają się w nieświadomości” (B. Szymańska, Misty
cy i pesymiści, Wrocław 1991, s. 55).
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Głoszona, także przez Maeterlincka, teza o potrzebie stworzenia psy
chologii transcendentalnej, naukowego spirytyzmu40, wzrost zaintere
sowań parapsychologią i zjawiskami irracjonalnymi, wyraziły się w dra
macie swoistą konstrukcją bohatera. Silnie zanurzony w subiektywnym 
odbiorze świata i danego momentu, często pozostawał jednak niezin- 
dywidualizowany41. Brak indywidualizacji wynikał z odejścia od - kłó
cącego się z logiką budowy jednoaktówki - stopniowego rozwoju wy
padków, który umożliwiałby wprowadzanie bogatszego kontekstu i in
dywidualnej historii życia. Powszechne przekonanie, że „wielką tajemni
cą jest człowiek”, rodziło potrzebę stanięcia wobec tajemnicy własnego 
Ja”42. Toteż bohaterowie wielu jednoaktowych utworów to postacie 
czynne nie w sensie aktywności zewnętrznej, lecz podejmujące ak
tywność introwertyczną. Dzieje się tak zwłaszcza w dramatach rozpo
znania. Akt dopełnienia przeczuć, poznania, moment konfrontacji z lo
sem, jaki stawał się ich udziałem, pozwalał na obnażenie i generowa
nie towarzyszących im doświadczeń wewnętrznych. Można zaryzy
kować twierdzenie, że jednoaktówka jest dramatem pokazującym 
jednostkę w jej egzystencjalnym uwikłaniu. Kondensacja zwiększała 
energetyczny ładunek utworu, umożliwiając wzmocnienie ekspresji. 
Jednakże skrót obligował do posługiwania się łatwo rozpoznawalnymi 
znakami, małe sztuki odwoływały się do występujących w epoce tren
dów myślowych.

40 Pojęciem jaźni transcendentalnej posługiwał się C. du Prel: „Tak więc zarówno przebiegiem na
szych snów, jak i przebiegiem naszego życia kierowałby ów w nieświadomej głębi naszej istoty 
stojący reżyser tj. jaźń transcendentalna; - kierowałby zaś w sposób jednoznaczny i celowy. Choć 
oczywiście nie zawsze na korzyść naszej osoby ziemskiej” (C. du Prel, Mistyku starożytnych 
Greków, przeł. J. Kretz, Lwów [b.r.w.J, s. 168).
41 W sztuce Człowiek i gwiazdy A. Swirszczyńskiej jedna z postaci mówi: „Mój drogi, jestem po
stacią symboliczną, jak pewnie zauważyłeś. Nie obowiązuje mnie posiadanie indywidualnego 
charakteru” (A. Ś wirszczyńska, Teatr poetycki, Kraków-Wrocław 1984, s. 92).
42 „Partycypować w niepoznawalnem [...] zaś jedynem bóstwem, jakie poznać możemy, jest 
bóstwo skryte w nas samych i tam go szukać trzeba” (M. Maeterlinck, Wielka tajemnica..., 
s. 282-283). A. Schopenhauer jako nagłówka jednego z zeszytów swoich notatek użył starożytnej 
maksymy: gnothi seauton, a C. du Prel zauważał: „[...] zmysłowa samowiedza nie wyczerpuje 
naszej istoty; człowiek to ucieleśniona postać transcendentalnej jaźni, która jednakowoż nie cał
kiem w tej zjawie ziemskiej jest pogrążona. Bez psychologii transcendentalnej niemożliwem jest 
tedy prawdziwe samopoznanie. Oto co chce wyrazić napis na świątyni delftckiej” (C. du Prel, 
op. cit., s. 25).



Rozdział trzeci 207

Charakterystyczna dla Młodej Polski koncepcja muzyki pro
gramowej opierała się między innymi na ugruntowanym przez Scho
penhauera powiązaniu muzyki z filozofią, czy może trafniej z filozofi- 
cznością. Muzyka zgodnie z koncepcją Nietzschego ewokowała irra- 
cjonalność:

Wszcchsymbolice muzyki nie można w żaden sposób dostatecznie sprostać mową 
właśnie dlatego, że odnosi się ona symbolicznie do prasprzeczności i prabólu w pra- 
jedni, symbolizuje zatem sferę, która jest nad wszelkim zjawiskiem i przed wszelkim 
zjawiskiem. Wobec niej wszelkie zjawisko jest tylko przenośnią [,..]4J.

Głęboko zakorzenione w tkance epoki semantyczne i nastrój o- 
twórcze rozumienie muzyki* 44 zaowocowało przeniesieniem do jednoak
tówki motywów ją uobecniających, zwłaszcza tych, które najczęściej 
pojawiały się w poezji. Muzyka i sygnały dźwiękowe wykorzystywane 
były w lunkcji instrumentalnej i traktowane jako „mowa uczuć”. Nie
rzadko - szczególnie w nurcie dekadencko-symbolicznym - pojawiały 
się odgłosy bicia dzwonów. Charakterystycznym zabiegiem było też 
budowanie dramatu wokół motywu jakiejś pieśni, która stanowiła zara
zem spoiwo kompozycyjne. Tak dzieje się w Warszawiance Wyspiań
skiego, Śmierci Fauna Czyżewskiego, ale także w utworach nurtu 
naśladowczego, na przykład w Kwiecie pleśni Szukiewicza. Najbar
dziej rozpowszechnionym znakiem muzyki okazała się w jednoaktów
ce postać grajka-skrzypka45. Pojawia się ona w Śniegu Szukiewicza, 
Grajku Płażka, Pieśni Lewickiego, Pogrzebie muzyki Orkana, Sędziach 
Wyspiańskiego, stając się uniwersalnie pojemną. W Grajku oznacza los, 
nieznane:

4’ F. Nietzsche, Narodziny tragedii czyli hellenizm i pesymizm, przeł. L. StalT, Warszawa 
1907, s. 50-51.
44 O muzyce i jej znaczeniu dla symbolistów oraz o jej związkach z poezją pisała wielokrotnie 
M. Podraza-Kwiatkowska, por. Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 
1994, s. 77-79, rozdz. Inne elementy teorii symbolizmu; Transpozycja muzyki na słowo, s. 187-188; 
e a d e m, O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji, [w:] Somnambulicy, dekadenci, herosi. Studia 
i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985, s. 427-442.
4’ Jest to niezmiernie popularny motyw literatury młodopolskiej, dla udokumentowania przytoczę 
tylko najbardziej spektakularne przykłady utworów, w których się pojawia: Wesele Wyspiańskiego, 
Krzyk Przybyszewskiego, Róża Żeromskiego, Godiwa Staffa. Co ciekawe, u Przybyszewskiego 
pojawia się szatan grający na skrzypcach w Synach ziemi, grającego szatana przedstawia teZ grafika 
W. Weissa Kompozycja satanistyczna z 1899 roku.
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RYNGA:
[...] A przez śnieżny step,
na wszystko obojętny
grajek kroczy z skrzypkami
igra
On głuchy na mój krzyk, 
w czarnej swej szacie kroczy, 
odwraca ode mnie oczy 
i gra... (s. 80)

W Śniegu Szukiewicza symbolizuje odwieczną, metafizyczną tęsknotę:

BARTEK
Wszędzie byłem - nigdzie byłem
Przez równinem szedł bieluchną,
Ozłoconą słońca pyłem -
A poza mną, a nade mną
Gęśle grały mi złociste.
Pieśń słodziuśną a tajemną
Gęśle grały mi złociste, (s. 130)

Natomiast w Sędziach Wyspiańskiego jest znakiem wybrania:

JOAS
Skończona

moja gra... już skrzypka milczy.
NATAN

Myślisz ty, że Bóg tobie gada?
JOAS

Że Bóg przeze mnie ostrzega
przed karą, co późna spada, (s. 400)

Nie niesie jednak skojarzeń z bliskim Młodej Polsce tematem 
twórcy. Jeżeli z nim myślowo koresponduje, to raczej w rozumieniu 
artysty-twórcy życia czy indywidualnego losu, odsyłając niejako do 
pięknej metafory Rilkego: „Tak staliśmy się zaklętymi grajkami”. 
Oczywiście grajek to przykład tylko jednego z symboli-skrótów adop
towanych przez jednoaktówkę, które rozszerzały pojemność znacze
niową dramatu.

Zespolenie wyżej omawianych czynników spowodowało, że sym
boliczny, poetycki dramat w jednym akcie cechowała niejednokrotnie 
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nieprzystawalność do scenicznej praktyki tamtych czasów. Powodów 
było wiele, leżały i po stronie wykonawców (np. gra aktorska - wyma
gająca stonowania i wycieniowania używanych środków ekspresji), jak 
i widzów. Odwrotnie niż u swych początków mały dramat nie liczył się 
z gustami publiczności, zrywał z teatralnymi przyzwyczajeniami, for
mując nową estetykę odbioru. W Polsce jednoaktówka nie przyczyniała 
się do przekształceń teatralnych konwencji, była eksperymentem raczej 
dramaturgicznym niż teatralnym. Choć i tym drugim mogła się stać, na 
przykład dzięki sztukom Wyspiańskiego. Leon Schiller w Teatrze 
ogromnym pisał:

Wczytując się po aktorsku i reżysersku w pierwsze utwory Wyspiańskiego widzimy, 
że pod skromną postacią tzw. jednoaktówek krył się już zaród formy teatru polskiego, 
kryły się nowe prawa kompozycji scenicznej, trudne do zdefiniowania46.

46 L. Schiller, Teatr ogromny, [w:] O dramacie..., s. 532-533.
47 B. Leśmian, Szkice literackie, oprać, i wstęp J. Trznadel, Warszawa 1959, s. 157-159.
" Ibidem, s. 181.
4,1 L. Rydel. Ruch literacki zagranicą, „Biblioteka Warszawska” 1896, t. 2. s. 146. Rydel za
uważa też drugą. przeciwstawną tendencję, czyli epizację dramatu: kreślenie obrazów oby
czajowych i współczesnych „zamiast kolizji dramatycznych”.

Zarzucał jednak, że nowe sztuki wystawiano w stary sposób. 
Również Leśmian zauważał nieprzystosowanie teatralnej praktyki do 
wystawiania dzieł symbolicznych, ponieważ grano je, korzystając z do
świadczeń konwencji realistycznej, która niszczyła poetycki walor tych 
dramatów47. W swojej recenzji z wystawienia Meleagera w 1910 roku 
podkreśla! potrzebę zsyntetyzowania słowa, ruchu, tańca, stworzenia 
całościowej wizji scenicznego widowiska, która dawałaby możliwość - 
jak pisał w późniejszym artykule O sztuce teatru - „nagłego zespolenia 
się z tajemnicą życia”48. Oczywiście, powyższe uwagi dotyczyły sztuk 
dramatopisarza, który był jednoczenie artystą teatru, ale wskazywały 
także na brak eksperymentalnych scen, na których małe dramaty mo
głyby zaistnieć. Toteż często pojawiały się one nie w teatrze, ale dru
kiem, również w tomikach poetyckich.

Jednoaktówka często zdaje się potwierdzać diagnozę Rydla:

Dramat odstępuje od tego, co dotąd uważano za jego właściwy i przyrodzony żywioł, 
a przechodzi nieomal w zakres liryki, próbując odtwarzać „nastroje” [.. ,]49.
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Tę ambiwalentną w wydźwięku opinię - bo z jednej strony, od
syłając do nastroju, dramat odchodził od rodzajowej specyfiki, co spo
tykało się z dezaprobatą, z drugiej - był nośnikiem nowych tendencji - 
należy sytuować w kontekście przewartościowań, jakie nastąpiły w oce
nie poznawczej roli czynników emocjonalnych:

Nastrój odsłania przed nami ten aspekt bytu, który dla teoretycznego poznania jest 
niedostępny lub który ono fałszuje - jako irracjonalność ukazuje przebłysk tego, na co 
racjonalność jest ślepa50.

Uwagi o rozumieniu nastroju przez Heideggera, B. Szymańska, Mistycy i pesymiści..., s. 52. 
Według Abramowskiego sztuka wyrażająca nastroje mogła odsłaniać irracjonalność: „Sztuka nie 
moZc naśladować rzeczywistości, którą poznajemy w życiu ludzkim lub naturze. Jeśli drogą intelek
tualną przekazujemy ludziom pewien moment życia, opisujemy go w porządku podmiotowo-lo- 
gicznym lub kopiujemy fotograficznie, natenczas sztuki nic ma. Dzieło sztuki wyraża tylko nastrój 
tego momentu, jego prawdę uczuciową i do spełnienia tego zadania może posługiwać się dowolnie 
wszelkimi sposobami, obrazowaniem nawet imaginacyjnym, aby tylko szczerość indywidualne
go przeżycia uczuciowego została oddaną. W wyrażeniu wiernym, lecz możliwie wolnym od 
aparatu myślowego spoczywa wartość artystyczna utworu. Artysta musi być tylko obserwatorem 
indywidualnych wspomnień i nastrojów, jakie dane środowisko rozbudza, a siła rozbudzenia się 
uchylić rąbek intelektualizmu i poznać przedmyślowe oblicze przeżywanej chwili, ażeby zjawiło się 
piękno; chwila ta otrzymuje wówczas swój chrzest estetyczny, staje się przedmiotem nic poznania, 
lecz sztuki [...] Poeta - jest tylko obserwatorem indywidualnych wspomnień i nastrojów, jakie dane 
środowisko rozbudza, a siła rozbudzenia się nastroju, umiejętność stworzenia takich czynników, któ
re przesuwają do progu świadomości z dalekich głębin idące .zapomniane” słuchaczów lub widzów, 
jest miarą doskonałości sztuki” (E. Abramowski, Źródła podświadomości i jej przejawy. Psycho
logio postrzegania i stanów bezimiennych. Warszawa 1914, s. 160-161).

Jednoaktówka skoncentrowana na momencie nastroju, przeczu
cia, wreszcie na chwili rozpoznania, sytuacji granicznej eksponowała 
epistemologiczną rolę uczuć, oddając je niejako in statu nascendi, co 
ułatwiała naoczność przedstawienia i sugestia realnego czasu trwającej 
sytuacji. Rozmiar dramatu wzmacniał syntetyczne oddziaływanie.

W dramatach o addytywnym charakterze, a więc w utworach, 
będących niejako ciągiem scen lub aktów, stanowiących mniej lub 
bardziej autonomiczne części, również triumfuje ta zasada. Dla zilu
strowania posłużę się jednym przykładem. W Nocy listopadowej Wy
spiańskiego - której podtytuł brzmi: Sceny dramatyczne - scena VI 
(W mieszkaniu Lelewela} stanowi odrębną całostkę kompozycyjną. W tej 
scenie poznanie rodzi się ze zderzenia dwóch wydarzeń: wybuchu po
wstania i śmierci ojca Lelewela, następuje dzięki silnemu napięciu 
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emocjonalnemu. Pogłosy maeterlinckowskiej techniki, wprowadzenie 
momentu martwoty w zakończeniu sceny, to rozpoznawalne cechy 
jednoaktówki tego czasu:

PROT. BRAT LELEWELA
(przejęty radością)

(gdy ma wybuchnąć potokiem słów) 
(z wieścią z miasta) 

(słowa mu giną i martwieją na widok brata i siostry) 
(stojących bez ruchu), (s. 325-326)

Przestrzeń sceniczna - jak w omawianych wyżej jednoaktówkach 
- kształtowana jest przez opozycję: „tu” i „tam”. Z tym, że sceniczne 
„tutaj” zostaje rozszerzone zarówno przez przestrzeń ogarniętej powsta
niem Warszawy, jak i ulega otwarciu - co w wymiarze teatralnym odda
je otwarcie drzwi - na doświadczenie wieczności, zaświata.

***

Jednoaktówka nastrojowa, symboliczna i poetycka przełomu XIX i XX 
wieku nie jest jednorodna. Znajdujemy tu utwory zarówno nastrojowe, 
jak i groteskowe, niektóre są wewnętrznie zróżnicowane, łączą różne 
konwencje. Ale co najważniejsze, jednoaktowe dramaty dają in nucę 
wyraz poglądom swej epoki, odbijają jej zmagania z problematyką 
ontologiczną i epistemologiczną oraz prezentują portret egzystencjalny 
człowieka doświadczającego zetknięcia z tajemnicą. Skrzyżowanie 
struktury i tematyki małego dramatu wpisywało się w poszukiwania 
tamtej epoki. Epoki zarażonej sceptycyzmem, poddającej w wątpliwość 
wartości, lecz jednocześnie próbującej w „człowieku momentalnym” 
dostrzec „człowieka wiecznego”51, a w chwili i nastroju przebłysk nie
zmiennej tajemnicy bytu. Ostatniej epoki rozpaczliwie tęskniącej za 
stałymi wartościami i zasadami, w której nastrój otwierał zagadkę bytu, 
dostępną intuicyjnemu poznawaniu w ulotnej chwili, a moment wychy
lał ku wieczności.

51 O myśli antropologicznej i człowieku wiecznym i momentalnym, por. M. Stal a, op. cit.
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Lista wykorzystywanych w tej części jednoaktówek, źródła cytatów

S. Brzozowski, Milczenie. Sztuka w jednym akcie, „Glos” 1903, nr 30, s. 476-477, nr 
31, s. 492-494, nr 32. s. 509-510.

B. Butrymowicz, Los. Fantazja dramatyczna, [w:] Poezje, t. 1, Kraków 1897, s. 72-91.
T. Czyżewski, Śmierć Fauna. Obrazek, Kraków 1907.
S. Gacki. Rokoko. Obraz romantyczny w jednym akcie z prologiem. Kraków 1904.
S. Gacki, Chryzys. Baśń romantyczna, Kraków 1905.
J. German, Dramat. Akt wierszowany, Lwów 1902.
M. Gurmowski, Natchnienie Beritoli, [w:] Madonna z Mantui. Warszawa 1923, s. 39-154.
M. Guranowski, Pazik. Akt pastelom' iv 1 akcie, ibidem, s. 155-161.
A. Hertzówna, Yseull o białych dłoniach, [w:] Dramaty zebrane, oprać, i wstęp ks. 

M. Lcwko, Lublin 2003, s. 23-37.
A. Hertzówna, Fleur-de-Lys, [w:] ibidem, s. 92-117.
K_ Irzykowski, Na pełnym morzu. Dramat, [w:] Wiersze. Dramaty, red. A. Lam, Kraków 

1977.
R. Kreczmar, Scena niesceniczna, „Sfinks" 1908, t. 3. s. 370-375.
E. Leszczyński. Jolanta, Kraków 1904.
W. Lewicki, Pieśń, [w:] O inne życie, Kraków [b.r.w.J.
W. Lewicki, Południca, [w:] ibidem.
W. Lewicki, Vigilando, [w:] ibidem.
W. Lewicki, Ku szczytom, [w:] ibidem.
T. Miciński, Noc, [w:] Utwory dramatyczne, t. 1, Kraków 1996, s. 5-18.
T. Miciński, Romans siedmiu braci śpiących w Chinach, ibidem, s. 257-268.
T. Miciński, Wrogowie duchów. Dramat w 1 akcie z r. 1864, ibidem, s. 241-255; Na 

nową szkolą, Kraków [b.r.w.J, s. 111-124.
T. Miciński, Wileż Włast, [w:] W. Feldman, Wypisy z literatury polskiej. Warszawa 

1908, s. 474-488.
L. H. Morstin, Na racławickiem błoniu, Kraków 1906.
L. H. Morstin, Gdy sią pieśń począła. Dialog dramatyczny iv jednej odsłonie, [w:] 

Pieśni, Kraków 1907. s. 49-74.
A. S. Mueller (pseud. Stamir), Mgławice, „Lamus” 1908/1909, z. 1. s. 37-51.
A. Niemojewski, Bajka. Poemat w jednej odsłonie. Warszawa 1900.
A. Niemojewski, Dzień On, Dzień Gniewu Pańskiego, Lwów 1902.
T. Niesiołowski, Wanda. Dramat. Kraków 1909.
W. Orkan, Noc. Obraz w jednym akcie, [w:] idem. Nad urwiskiem. Szkice i obrazki, 

Warszawa 1900, s. 205-206.
W. Orkan, Pogrzeb Muzyki, [w:] Miłość pasterska, Lwów 1908, s. 119-142.
F. Płażck, Arsinoe, [w:] Trzy struny, Lwów 1914, s. 5-15.
F. Płażek, Eirene, Lwów 1907.
F. Płażck, Grajek, [w:] Pogrom, Lwów 1907, s. 65-84.
F. Płażck, Legenda o królowej Alkestis, [w:] Trzy struny. Lwów 1914, s. 65-92.
F. Płażck, Śnieżyca, [w:] Swiąla wiosna. Dwa dramaty. Lwów 1904, s. 1-43.
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Rozdział pierwszy

Une tranche de we?
Od naturalistycznej fotografii do karykatury

W Polsce dramat natural ¡styczny stanowił zjawisko odmienne jako
ściowo i ilościowo niż to miało miejsce na Zachodzie Europy. Podczas 
gdy tam naturalistyczny przełom datuje się na lata 1885-1900, u nas 
sztuki, które można zaliczyć do tego nurtu, pojawiły się wprawdzie już 
w latach dziewięćdziesiątych, ale prawdziwy rozkwit twórczości natura
listycznej przypadl dopiero na początek XX wieku1 2. Jednak wówczas 
naturalistyczne tendencje ulegały rozmaitym filiacjom i przekształce
niom, rzadko pojawiając się w czystej formie. W takim kontekście nale
ży sytuować jednoaklowe sztuki, które powstały po koniec XIX stule
cia, a w większej ilości wystąpiły w pierwszych latach wieku XX.

1 Por J. Bab, Teatr wsptilczesny. Od Meiningeńczykóiw po Piscalora, przeł. E. Misiolek, 
W arszawa 1959. cz. 2: Przełom naturalistyczny (J SS5-PJ0II). s. 71-142; L. Eustachicwicz, 
Dramaturgia Młodej Polski, Warszawa 19X2, s. 160; M. Podraża-Kwiatkowska, Literutu- 
ra Młodej Polski, Warszawa 1992. s. 108-114, a przede wszystkim monograficzna praca G. Matu
szek. Nuturulistyczne dramaty, Kraków 2001, tu część Dramat polski: naturalizm obłaska
wiony. s 2X9-433, oraz R. Ta b orski. Dramat naturalistyczny, „Przegląd Humanistyczny” 
1970, nr 3. s. 37-56; J. Michalik, Wokół teorii dramatu naturalistycznego, „Ruch Literacki” 
1978. z. 2, s. 101-114; idem. Nuturalistyczna technika dramatu, „Rocznik Komisji Historycz
noliterackiej" 1979. s. 39-64.
2 Dramat Rydla wystawiony został w Krakowie w 1897, w Poznaniu w 1898, w Warszawie przez 
Miłośników Sceny w 1X99 roku. Wśród omówień tego utworu przeważały opinie pochlebne.

Właściwie jednoaktów ek będących pur excellence utworami na- 
turalistycznymi nic Znajdziemy wiele w dramaturgii polskiej. Jako 
przykład można podać Z dobrego serca Lucjana Rydla“, W Dąbrowie 
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Górniczej Gabrieli Zapolskiej czy prawie nieznane sztuki, jak: Noc 
Wacława Raczyńskiego, Burza Henryka Leśniewskiego, Północ Ty
mona Niesiołowskiego, pozostająca w rękopisie Matka Tadeusza Mi- 
cińskiego3. Listę poszerzają niektóre utwory Bolesława Gorczyńskie
go, Wacława Grubińskiego, Jerzego Żuławskiego, Benedykta Hertza, 
Stefana Krzywoszewskiego itp. Jednak w utworach pisarzy przywoła
nych przeze mnie w drugiej kolejności jeszcze wyraźniej zaznaczają 
się wpływy techniki obyczajowego obrazka, a nawet komedii. Na tym 
tle osobne miejsce zajmują jednoaktówki Adolfa Nowaczyńskiego i Ta
deusza Rittnera. Dlatego można raczej mówić o jednoaktówkach reali- 
styczno-naturalistycznych, a przy analizie stawiać pytania o komponen
ty, z których składały się te dramaty, i wskazywać ich naturalistyczną 
bądź realistyczną dominantę. Realizm często bywał związany z dydak
tycznymi założeniami, a karta in crudo wzięta z życia przy dokładniej
szym spojrzeniu okazywała się bardzo zależna od teatralnych konwen
cji i dramaturgicznych przyzwyczajeń wyrosłych z obcowania ze „sztu
kami dobrze skrojonymi” lub obyczajowym obrazkiem.

A. Neuwert-Nowaczyński, charakteryzując twórczość dramatyczną autora Zaczarowanego kola, 
właśnie ten tekst ocenia najprzychylniej, stwierdza, że odnalazłszy się po przygodzie naśladownictwa 
Maeterlincka dał Rydel „prawdziwe arcydzieło psychologicznego dramatu, drobnostkę, ale perłę: 
Z dobrego serca". A. Neuwert-Nowaczyński, Dramat polski XIX w. Studium impresjoni
styczne, .Ateneum” 1900, t. 3, s. 25. Entuzjastyczna wręcz była recenzja G. Zapolskiej: „1 o calem 
tym arcydziele zapomnieć trudno, tak jakoś do serca przylgnie swoją wielką szczerością i potęgą 
prostoty” (G. Zapolska, /sjinksprzemówi, Lwów 1923, s. 65).
' Jednoaktówka Zapolskiej powstała w 1893 roku, wystawiana była wielokrotnie na rozmaitych sce
nach. Dramat W. Raczyńskiego, drukowany w „Głosie” w 1896 roku w numerach 23 i 24, o ile mi 
wiadomo, nie został wystawiony. Jednoaktówka H. Leśniewskiego, Burza. Dramat w jednym 
akcie, „Wędrowiec” 1904, nr 34, s. 152-153, nr 35, s. 168-169 - była pokazana w Warszawie (1905) 
i w Lodzi (1906). Nie znalazłam żadnej informacji o wystawieniu Północy T. Niesiołowskiego. 
Dramat był publikowany w „Krytyce" 1907, t. 2. z. VIII, s. 51-62. Dla pełniejszej charakterystyki 
tego utworu dodam, że autor wykorzystał w nim pewne elementy budowania napięcia i atmosfery, 
jakie cechują typ jednoaktówki dopełniania przeczuć, omówiony w poprzedniej części.

Zmiany, jakie zachodziły w jednoaktowym dramacie, dyktowane 
były wcielaniem w życie postulatów iluzji scenicznej i zasady praw
dopodobieństwa. Odwrót od intrygi spowodował preferowanie ujęć 
sytuacyjnych, fabuła rozwijała się w dialogach, a nie przez wielość 
zdarzeń. Zanurzona w czasie teraźniejszym jednoaktówka realistycz- 
no-naturalistyczna, pokazując sytuacje, rozmowy, z którymi spotyka
no się na zewnątrz teatralnego budynku, gruntowała werystyczną ilu
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zję, stając się dramatem jednego wydarzenia, epizodu. Rozmiar jedne
go aktu sprzyjał ukazywaniu chwil znaczących, ważnych decyzji, mo
mentów konfrontacji postaw4. Na pierwszy plan wysuwał się wówczas 
postulat autentyzmu i t/Man-dokumentame nastawienie. Dramatopisarz 
miał uchwycić moment ważenia się decyzji, ukazać chwilę brzemienną 
w skutki, ważną dla życiowego „tu i teraz”. Ta linia znacznie później 
zostanie sportretowana przez Szaniawskiego w Dwóch teatrach jako 
propozycja repertuarowa teatru Małe Zwierciadło5.

4 Tak ocenił Piękną ogrodniczkę Krzywoszewskiego recenzent Przeglądu dramatycznego w ..Echu Mu
zycznym, Teatralnym i Artystycznym” 1902, z. 4., s. 42. Przypomnijmy ten glos z epoki: „Istotny 
talent dramaturga ujawnia się dopiero z chwilą, kiedy widzowie zaczynają odczuwać wagę akcji 
nie w przebiegu zdarzeń, ale 1'alowaniach wzruszeniowych, [...J całe mistrzostwo autora występu
je najświelniej wówczas, kiedy posługując się maksymalnie skromnym materiałem anegdotycz
nym. potrali główną siłę napięcia cofnąć go głębi serc”.
5 J. Szaniawski, Dwa teatry, komedia w trzech aktach, [w:] Antologia dramatu polskiego 
1918-1978, Warszawa 1981, s. 141.
'' Por. J. Michalik, Naturalistyczna technika dramatu...-, Michalik omawia także drugi model 
akcji w dramatach naturalistycznych, polegający na tworzeniu szeregu scen, które obejmują fa
bułę dramatu.
7 Zwracał na ten fakt A. Strzelecki. Pisząc o kłopotach z wystawieniem Rycerskości wieśnia
czej Vergi na scenach włoskich, zaznaczał: „Obawiano się nowej zupełnie w owe czasy formy 
zewnętrznej dramatu, tak wyłamującego się z szablonu dotychczasowej tradycji, tak prostego

Naturalistycznej jednoaktówce bliski był ten model, w którym 
stanowiła ona jakby odpowiednik piątego aktu. Pojawiał się on już 
w małych sztukach wcześniejszych okresów, ale w naturalizmie wzmoc
niła go paralelna tendencja, przejawiająca się w dużym dramacie, gdzie 
cały utwór stanowił jakby rozbudowany piąty akt. Większość wypad
ków autor umieszczał w przedakcji6, a widz obserwował jedynie ich ro
związanie. Taki model obserwujemy w sztukach Zapolskiej, Rydla, 
J. A. Hertza, Żuławskiego czy Krzywoszewskiego.

Różnica między jednoaktówkami realizującymi założenia natu
ralizmu, a tymi, które wyrosły z tradycji komedii i obrazka zasadza się 
na takim przedstawieniu jakiegoś epizodu, aby w odbiorze dominowa
ło wrażenie fotograficznej wierności życiu, a nie zostały uruchamiane 
paralele z teatralną i dramaturgiczną praktyką. Naturalistyczny obra
zek, który pojawiał się jako zapis jakiejś sytuacji, odsyłał do zasady 
jamais vu w teatrze, a równocześnie deja vu w życiu. Zmiany wywo
łane naturalistycznymi tendencjami powodowały odchodzenie od ję
zyka teatru7, a w interesującym nas nurcie zwłaszcza języka jednoak- 
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towych komedii. Zasada jamais vu w teatrze, a zatem nastawienie na 
autentyzm, iluzję rzeczywistości, miała być realizowana bez odwołań 
do teatralnych konwencji, dlatego jednoaktówki naturalistyczne nie 
wykorzystywały kodu odbiorczego wyniesionego z obcowania z jed- 
noaktowymi komediami i obrazkami, czasem go przekształcały. Moż
na to zjawisko zaobserwować, porównując W Dąbrowie Górniczej Ga
brieli Zapolskiej z obrazkiem Benedykta Hertza Prosto m> tłuin'.

Obie sztuki podejmują ważny dla naturalistów wątek strajku, 
uwzględniają także kwestię polską9. Zapolska nie wprowadza jednak 
typów postaci, sytuacji, sposobu prowadzenia dialogu znanych z jed- 
noaktowych sztuk, natomiast w dramacie Hertza ten kontekst jest 
szczególnie widoczny. W Prosto w tłum ekspozycję stanowi scena gry 
w karty, w której pojawiają się postacie - typy (fabrykant, ksiądz, 
lekarz itp.), informacje w didaskaliach są schematyczne {Rzecz się 
dzieje w osadzie fabrycznej w Królestwie Polskim), zostaje wykorzy
stany efekt kontrastu (przeciwstawione są reakcje ojca i syna, jowialna 
atmosfera pierwszych scen i dramatyczne wydarzenia końcowych par
tii). W dodatku w przeciągu krótkiego czasu skumulowanych zostało 
kilka istotnych zdarzeń: wybuch strajku robotniczego, przyjście dele
gacji z żądaniami poprawy warunków płacowych i bytowych, wezwa
nie na pomoc rosyjskiego wojska, nieoczekiwany powrót ze szkół 
syna biorącego udział w strajku szkolnym, rozgromienie siłą robotni
czego pochodu i - prawdopodobnie - śmierć chłopca. W utworze Za
polskiej natomiast dramatyzm wpisany jest już w sytuację przedsta
wioną. Pokazane zostały wydarzenia rozgrywające się podczas strajku 
w ubogiej górniczej rodzinie, którą dotknęły głód oraz choroba i w któ

w budowie [...], tak wprost wziętego z życia, [...]. Obawiano się dramatu co w ciasne ramy jed
nego aktu, kilku scen zamyka temat, z którego zręczny majster sceniczny, sprytny robotnik 
sfabrykowałby kilkuaktową tragedię wedle starego stylu” (Przedmowa, [w:J G. Verga, Rycer
skość wieśniacza, przeł. A. Strzelecki, Warszawa 1904, s. 7).
" Powstał on na kanwie wydarzeń strajków i rewolucji 1905 roku, co wyjaśnia podtytuł: Akt 
jeden rewolucji roku 1905, [w:] B. Hertz. Szkice dramaty czne, Lwów 1910. To typowy obra
zek obyczajowy z wyraźnie zarysowaną ekspozycją i dramatycznym akordem finałowym. Na 
marginesie zaznaczę, że L. Eustachiewicz mówiąc o twórczości B. Hertza, stwierdza, że wy
prowadził on swój warsztat pisarski ze szkoły Ibsena i Żeromskiego, por. Dramaturgia Młodej 
Polski..., s. 188.
’ G. Matuszek interprenije obie sztuki w rozdziale W sieciach polityki, interesuje ją jednak 
głównie tematyka i problematyka tekstów, op. cit., s. 351-354.
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rej doszło do napięć z powodu nieaprobowanej przez córkę decyzji ojca 
o złamaniu strajku. W tej jednoaktówce wrażenie autentyzmu i iluzję 
rzeczywistości budują zabiegi dośrodkowe, koncentrujące uwagę od
biorcy na przedstawionym problemie, na danej sytuacji, natomiast w ut
worze Hertza iluzję rzeczywistości burzy wykorzystywanie rozwiązań 
uświęconych konwencją odwołanie do przyzwyczajeń widzów, czyli 
działania odśrodkowe wpisane w dany utwór.

Naturalistyczna drobiazgowość i zasada Sekundenstil10 skłaniały 
raczej do cykli obrazów z życia, których najlepszym przykładem są 
Tkacze Hauptmanna, bądź do szkiców scenicznych, takich jak: niedru- 
kowane, lecz pokazane na scenie Teatru Małego w 1914 roku Pariasy 
Gabrieli Zapolskiej, podczas gdy fenomen krótkiego dramatu domagał 
się ekonomii środków. Jednoaktowym obrazkom czy szkicom obcy 
był wszelki epicki rozmach, fabuła skupiała się wokół jednego wyda
rzenia, sytuacji. Na przykład Zapolska - w przywołanym wyżej utwo
rze - przedstawia konflikt postaw i motywacje obu stron. W Północy 
Niesiołowskiego akcja budowana jest wokół sytuacji oczekiwania na 
powrót z wiecu do domu maszynisty Konstantego, zwieńcza ją chwila, 
w której rodzina dow iaduje się o jego śmierci. Z kolei w jednoaktówce 
Z dobrego serca Rydla pokazany jest moment podejmowania decyzji 
przez młodą dziewczynę, gdy postanawia ona wyjść za mąż za o wiele 
starszego od siebie mężczyznę, aby zapewnić opiekę jego dzieciom.

111 Jan Michalik podaję, że termin Sekundenstil użyty został w 1900 roku przez A. von Hanste- 
ina. Pierwotnie oznaczał niemalże drobiazgowy zapis wszystkich szmerów, szelestów itp., 
czyli tego wszystkiego, co składa się na świat przedstawiony dramatu. Używany jest on naj
częściej do określenia cech dramaturgii Holza i Schlała, a zwłaszcza ich dramatu Die Familie 
Selicke. Por. J. Michalik, Wokół teorii dramatu naturalistycznego..., s. 104-106.

Zagęszczenie negatywnych doświadczeń obserwujemy w sztuce 
Raczyńskiego Noc. Jej tytuł można traktować jako wieloznaczny ko
mentarz do przedstawionej problematyki (podobnie rzecz się ma prze
cież w sztandarowym dramacie naturalizmu, czyli Przed wschodem 
słońca Hauptmanna). Noc funkcjonuje tutaj na zasadzie metonimii. 
W światoodczuciu bohaterów tej jednoaktówki zatarty został bowiem 
podział między dobrem a złem, w mroku nocy wszystko wydaje się 
dozwolone: kradzież pod pozorami współczucia i przyjaźni, zdrada 
w chwili śmierci żony. Tak ostrych, lecz pozostawionych bez komenta
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rza, niejako nago, momentów obyczajowych, nie spotyka się często 
w jednoaktówkach. Brutalizm świata i ludzi, zestawienie śmierci i cho
roby z muzyką i tańcem, które towarzyszą konaniu, ale i aktowi miło
snemu, zdecydowanie nie pozwalają włączyć tego utworu w nurt obraz
ków dramatycznych. Wydaje się, że jest to właściwie jedyny jedno- 
aktowy dramat bliski poetyce „konsekwentnego naturalizmu”, która nie 
stroni od sięgania po drastyczne tematy i jaskrawe środki wyrazu11.

11 Na marginesie zauważę, iż zarzuty o niemoralność literatury naturalistycznej były podważa
ne już w ubiegłym stuleciu. I. Matuszewski w 1892 roku dowodził, że oskarżenia naturali
stycznych utworów o niemoralne tendencje weszły w powszechną świadomość i stały się „licz- 
manami myśli”. Przeciwstawiał się im i bronił naturalistów przed zarzutami o immoralizm. Por 
1. Matuszewski, Liczmany myśli i mowy-. Fantazja krytyczna, [w:] idem, Swoi i obcy. Po
krewieństwa i różnice. Zarysy Hteracko-estetyczne, Warszawa 1898, s. 493-504.

Naturalistyczne obrazki nie należały do pierwszych propozycji 
dramatu naturalistycznego w Polsce. Niemniej jednak wydaje się, że 
także one przyczyniły się do przekształcania dramaturgicznego two
rzywa, zwłaszcza tam, gdzie wyciągnięto ostateczne konsekwencje 
z naturalistycznych założeń. Realistyczna i naturalistyczna praktyka 
powodowała, że odbiorca nie oczekiwał intrygującego ciągu zdarzeń 
czy prezentacji komediowych typów. Mimetyczne założenia dotykały 
materii teatru i zmieniały kod porozumienia, iluzja rzeczywistości, 
odwołując się do wiedzy spoza scenicznego świata, domagała się, by 
ją z nim konfrontować. Uproszczona akcja eksponująca sytuację lub 
pojedyncze zdarzenie sprawiały, że w jednoaktówce bardzo ważną ro
lę zaczęła odgrywać płaszczyzna aktów słownych. To przede wszyst
kim przez nie, a nie w działaniu charakteryzowane były postaci i zary
sowywana problematyka utworów.

Dialogi i gadanina, czyli o zasadzie nieumyślności w jednoaktówce

Podstawową cechą une tranche de vie było wprowadzenie języka co
dziennego i zasady „mimiki mowy”, co odpowiadało postulatom Amo 
Holza. Koncepcja ta zakładała, że bohaterowie mówią stylem potocz
nym, charakterystycznym dla danego środowiska, toteż ich wypowiedzi 
powinny zawierać wszystkie praktyki i zjawiska języka mówionego 
wraz z jego niekonsekwencjami, niepoprawnościami gramatycznymi,
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stylistycznymi i emocjonalnym tokiem12. Najbardziej konsekwentnie tę 
zasadę zastosował Raczyński. Gwara, liczne wykrzyknienia, urywane 
zdania, pytania pozostawione bez odpowiedzi, ale przede wszystkim 
wrażenie budowania dialogu w taki sposób, jakby chodziło wyłącznie 
o rozmowę między postaciami, która nie odbywa się względem widza, 
a jest tylko zapisem strzępów jakiejś wymiany zdań - to cechy dialogu 
w jednoaktówce Noc. Rozmowy prawie pozbawione są tutaj dozy kon- 
tekstualnych informacji, których dostarcza się ze względu na odbiorcę. 
W większości przypadków panuje wrażenie, że toczą się niepotrzebnie, 
że słowo nie tylko nie pogłębia więzi między bohaterami, lecz wręcz 
przeciwnie, ukazuje ich bezradność i samotność, niszczy ostatnią nić po
rozumienia między członkami rodziny. Ta odśrodkowa tendencja, prze
cząca celom aktu komunikacji, sprawiała, że dialog sytuacyjny miał 
najczęściej walor destrukcji i bardziej brutalnie niż wydarzenia i dra
styczność obyczajowa odsłaniał prawdę o rozpadzie więzi emocjonal
nych i piekle domowego życia.

12 O zasadzie „mimiki mowy” - określenie F. Servaesa podjęte przez Holza - jako jednym z najważ
niejszych postulatów dramatu „konsekwentnego naturalistycznego” u Holza i Schlafa por. J. M i - 
chalik, op. cit., s. 105-107. Postulaty wprowadzenia do dramatu języka potocznego wysuwał już 
wcześniej E. Zola: „To, co ja chciałbym dostrzec w teatrze, to ekstrakt języka mówionego. Jeśli nie 
można przenieść na scenę rozmowy z jej powtórzeniami, dłużyznami, z jej bezużytecznymi słowami, 
to trzeba jednak w niej zachować ruchliwość i ton konwersacji, indywidualizację wypowiedzi, 
jednym słowem - jej realność doprowadzoną do niezbędnej granicy. [...] Pewnego dnia spostrzeże
my. że najlepszym stylem w teatrze jest taki, który wchłania najlepiej konwersację, który używa 
właściwego słowa na właściwym miejscu, nie zatracając wartości, jaką winno posiadać” (E. Zola, 
Naturalizm w teatrze (1881), przeł. S. S w i o n t e k, [w:] O dramacie. Od Hugo do Witkiewicza. 
Poetyki, manifesty, komentarze, red. E. Udalska, t. 2, Warszawa 1993, s. 230).

W naturalistyczno-realistycznym nurcie o autentyzmie przed
stawionej sytuacji świadczył także duży nacisk położony na zindywi
dualizowanie języka postaci, uzależnienie go od gwary środowiska. 
Gwara i pewne elementy mimiki pojawiają się w Z dobrego serca 
Rydla czy W Dąbrowie Górniczej Zapolskiej. W sztuce Rydla - po
dobnie jak w wielu innych jednoaktówkach - wykorzystanie wszyst
kich aktów mowy w budowaniu akcji i wyjaśnianiu sytuacji przedsta
wionej odsyła do wzorów sztuki „dobrze skrojonej”. Pierwsza rozmo
wa pełni funkcję ekspozycji, a kolejne sceny przynoszą uszczegóło
wiające informacje o świecie przedstawionym i przyczyniają się do 
wzbogacania charakterystyki psychologicznej i obyczajowej postaci. 
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Dialogi poddane zostały prawom praktyki teatralnej, nie tylko infor
mują, ale i wskazują na najbardziej ważkie motywy postępowania (np. 
rozmowy Antoniego z Julką w scenie 4 i 5 mają cechy dyskusji). Nie 
ma w tej sztuce rozmów, które wydają się przypadkowe, zbędne czy 
nieistotne, wszystkie są ściśle wkomponowane w strukturę dramatycz
ną. Najpierw - konstruując akcję - wzbogacają na wzór układu roz
kwitającego wiedzę o świecie przedstawionym, a potem dialog zmie
nia swój charakter z illokucyjnego na perlokucyjny11 * 13. Ważny staje się 
nie sam akt mówienia, ale skutki, jakie są z nim związane i zmiany 
wywołane decyzją, objawiającą się w słowie (w tym przypadku chodzi 
o porozumienie Julki i Antoniego, że wezmą ślub).

11 Por. J. Lyons, Semantyku, przd. A. Weinsberg. t. 2, Warszawa 19X9, s. 324-344; 
A. U bers fc Id. O pragmatykę dialogu teatralnego, przd. J. Żurowska. „Dialog" 19X9. nr 4. 
s. 139-147.
14 J. A. K isi e 1 c wsk i. Życie dramatu, Lwów 1907. s. 167.
13 „[...] dialog dramatyczny jest językowym środkiem konstruowania fabuły jako uporządko
wanego układu zdarzeń” (S. S w i o n t e k. Dialog - dramat — metatealr. 7. problemów teorii tek
stu dramatycznego. Łódź 1990, s. 20). W dramatach historycznych Nowaczyńskiego długie ro
zmowy usamodzielniają się, nic tylko mc są funkcjonalnie wykorzystane do budowy akcji, ale 
dyskusje wręcz zacierają konflikt dramatyczny, toteż Wielkiego Fryderyka nazwał autor „po
wieścią dramatyczną”.

Wrażenie przypadkowości toczenia dialogu, który nie ma - na 
pierwszy rzut oka - uzasadnień w przebiegu akcji ani w motywacjach 
działań i zachowań postaci, ale jest konsekwencją pojmowania jedno
aktówki jako tine tranche de vie, pojawia się także w jednoaktówkach 
Nowaczyńskiego, sztukach przekształcających naturalistyczny para
dygmat. Nie przez przypadek zostały one nazwane „nocnymi protoko
larni policji”14. Owa protokolarność, zapis wszystkiego bez hierarchi
zacji ważności wypowiedzi i pytania o cel pojawiania się danej ro
zmowy w tym, a nie innym momencie, opisuje charakterystyczne dla 
Nowaczyńskiego zjawisko ukrywania/zacierania faktu, że akcję dramatu 
budują dialogi15. Toteż wiele rozmów z punktu widzenia logiki i eko
nomii jednoaktówki wydaje się zbędnych, zanika dramatyczna struktura 
ekspozycji lub trudno się jej na pierwszy rzut oka dopatrzyć.

Jedynym przypadkiem tworzenia jednoaktówki wokół schematu 
akcji biorącego swój początek w dramacie greckim jest Miłosierdzie 
ludzkie. Szkielet tej sztuki przejęty został z noweli Marii Konopnic
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kiej16 17. Występują w niej wszystkie elementy cechujące przebieg akcji 
w dramacie antycznym: ekspozycja, zawiązanie, rozwinięcie, punkt 
kulminacyjny, perypetia i rozwiązanie. W innych jednoaktówkach 
taka linia budowy akcji pozostaje ukryta lub przekreślona (Sobowtór, 
Cyrce Mańkowska). Rodzi się wówczas dramatyczne pytanie o to, co 
autorzy proponują w zamian. Zasada une tranche de vie odbiera prze
cież jednoaktówce dramatyczny nerw. Rozmowy nie budują struktury 
zamkniętej, nie uzasadniają się nawzajem, lecz pojawiają się obok 
siebie, brak niektórych z nich nie wpłynąłby na zrozumienie całości 
utworu. Wyzwalając się z funkcji narzędzia budującego akcję, dialogi 
przekształcają się w zbiór rozmów i pojawia się miejsce na gadaninę.

16 l ylko la jednoaktówka została przez Nowaczyńskiego nazwana w podtytule dramatem.
17 Podobny tematycznie i formalnie do Wizyty Wójcickiej jest utwór Rozumiemy się dobrze, 
podpisany pseudonimem „Iskra”, zamieszczony w 23 numerze „Echa Muzycznego. Teatralne
go i Artystycznego" z 1893 roku.

Trzeba jednak zaznaczyć, że efekt gadaniny wprowadzany był 
do jednoaktówki nie tylko przez naturalistyczną technikę zapisu roz
mów, ale także poprzez wyczerpywanie się wzorów obrazka i komedii 
w jednym akcie. W króciutkim utworze Zofii Wójcickiej z 1898 roku 
Wizyta nie ma wyraźnie wyodrębnionych ról, poszczególne kwestie 
zostały zaznaczone w zapisie za pomocą pauz. Całość wydaje się li 
tylko utrzymaną w tonie lekkiego flirtu konwersacją. Lecz ten salono
wy dialog wciąż się rwie, a końcowa kwestia może wprowadzić inny 
trop interpretacji:

Przyjdziesz pan jutro tu do mnie
Jak zawsze i - pogadamy (s. 30)”

Rozmowa nie była zawiązywana ze względu na prymame w ak
cie komunikacji językowej zadanie informowania. Na płaszczyźnie 
komunikacji wewnętrznej nie wnosiła nic, o czym by nie wiedzieli jej 
uczestnicy. Miała być zabawą, a okazała się przykryciem dla pustki. 
Często takie zjawisko pojawia się w sztukach, w których osią konstruk
cyjną jest sytuacja jakiegoś zgromadzenia lub przyjęcia, na przykład 
w Sobowtórze czy Walcu Barona(!) Molskiego Nowaczyńskiego. Pogo
da, plotki, znane wszystkim i wielokrotnie powtarzane historyjki to 
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przedmiot rozmowy. Obrazkowy charakter tych utworów, a na doda
tek błaha tematyka i brak akcji sprawiły, że dialog zamieniał się w ga
daninę, której krótki dramat ze względu na strategię ekonomii powi
nien unikać18. To, co w większości dramatów stanowiło tylko tło dla 
zaistnienia ważnych rozmów, tutaj wybijało się na plan pierwszy, 
stając się głównym ośrodkiem tematycznym. Nawet pozbawione war
tości artystycznych teksty zapowiadały późniejsze rozwiązania, pole
gające na obnażaniu schematów zachowań językowych, mówienia 
tylko po to, by zaistniał sam akt mówienia, lokucji.

Przy okazji warto wspomnieć o jednoaktówce B. Brechta, Wesele drobnomieszczanina, 
której prapremiera miała miejsce w 1921 roku, por. „Dialog” 1969, nr 10, s. 71-87. Sztuka ta 
zbudowana jest z rozmów toczonych w czasie przyjęcia weselnego, którym w przeważającej 
mierze można nadać miano gadaniny.
” „Gadanina jest możliwością zrozumienia wszystkiego bez uprzedniego przyswojenia sobie 
sprawy. Gadanina strzeże wręcz przed niebezpieczeństwem nieudanego przyswojenia. Gadani
na, którą może pojąć każdy, nie tylko odrywa od zadania rzetelnego rozumienia, lecz wy
kształca ponadto indylerentną zrozumiałość, dla której nic już nie jest zamknięte . . .nie musi 
w sposób zamierzony łudzić. Gadanina nie jest to sposób świadomego podawania czegoś za 
coś... Gadanina zatem, stosownie do swoistego dla niej zaniechania powrotu na grunt czegoś 
omawianego, jest z natury zamykaniem” (M. Heidegger, Bycie i czas, prze). B. Baran, 
Warszawa 1994, s. 239-240). Powtarzam za U. Eco, Sportowa gadanina, [w:] idem, Semiolo- 
gia życia codziennego, przeł. J.UgniewskaiP.Salwa, Warszawa 1996, s. 221. Eco zauwa
ża, że gadanina jest rozmową fatyczną.

Najbardziej spektakularnym przykładem niezamierzonego od
słaniania pustosłowia są dialogi w sztuce Stefana Kiedrzyńskiego Roz
kosz życia. Banalne rozmowy nie pretendują jednak do miana gadani
ny, tak jak rozumiał ją Heidegger czy obnażał jej schematy Umberto 
Eco19. Mimo wszystko jeden jej aspekt pozostaje uchwytny: pełni ona 
zawsze funkcję kompensacyjną, zastępczą. W większości przywoły
wanych tutaj dramatów w jednym akcie rozmowa ma za zadanie za
pełnić pustkę, ale to właśnie ona ją obnaża. Dialog między postaciami 
przywołanej wyżej jednoaktówki Kiedrzyńskiego jest nie tylko błahy, 
lecz także dyskredytuje postaci. Niespełniony malarz pełen pretensji 
do świata i jego filisterska rodzina nie budzą żadnych odbiorczych re
akcji, ich rozmowy nie śmieszą, lecz irytują.

Doświadczenie zapisu potocznej rozmowy w jednoaktówkach 
sytuacji zaowocowało odsłonięciem pustki słów i zaniku dialogicznej 
więzi. Wydaje się, że stąd już tylko krok, ale za to krok milowy, cha
rakteryzujący się świadomością autorskiej decyzji, do dramatów gro



Rozdział pierwszy 227

teski i absurdu i ich zabaw językiem20. Z drugiej strony skupienie na 
sytuacji mówienia, wyzwolenie dialogu z obowiązku budowania akcji 
sprawiło, że odsłaniały się w nim skomplikowane więzi i zależności 
między ludźmi. Akcja rodziła się w przestrzeni słowa, które zmieniało 
relacje między mówiącymi. Przykładów takich utworów jest wiele, 
najlepszymi są małe dramaty Tadeusza Rittnera, zwłaszcza odwołująca 
się do różnych estetyk nastrojowa jednoaktówka Odwiedziny o zmroku.

211 E. Ionesco w jednym z wywiadów stwierdził, że jego zainteresowanie twórczością drama
tyczną wzrosło, gdy uczył się j. angielskiego i zdumiał licznymi stereotypowymi zwrotami: 
„Pomyślałem o sparodiowaniu pustoty i bezmyślności codziennej mowy, lak powstała Łysa 
śpiewuczka" (Kronika. Wywiad z Ionesco, „Dialog” 1957, nr 12, s. 149).
21 W dramacie naturalistycznym rozbudowane didaskalia H. Prascheck określił mianem mię- 
dzytekstu, bo ich funkcje znacznie przekraczały zadania tekstu pobocznego i często przezna
czone były dla czytelnika, a nie widza dramatu. Por. J. Michalik, Naturalistyczna technika..., 
s. 46 i następne.

Role, typy, maski, czyli o postaciach wpisanych w przestrzeń

Kolejnym przejawem autentyzmu w naturalistycznych i realistycznych 
sztukach był sposób kreowania przestrzeni dramatu i przestrzeni sce
nicznej. W zdecydowanej większości przypadków akcja jednoaktówek 
rozgrywała się w jednym pomieszczeniu. Zamknięta przestrzeń okre
ślała i determinowała bohaterów, wyznaczając sposób ich zachowań, 
a zarazem pomagając w ich behawioralnej charakterystyce. W sztu
kach, które mogą pretendować do nazwy une tranche de vie, wska
zówki scenograficzne nie budowały przestrzeni na zasadzie umowno
ści - w rodzaju: typowy salon mieszczański - szczegółowe informacje 
miały potwierdzać wiarygodność. Rozbudowane uwagi w didaska
liach21, które tworzyły jednorazową przestrzeń dramatu, i niemal dro
biazgowy opis fizjonomii czy ubioru bohaterów nie stanowiły do tej 
pory częstej praktyki w jednoaktówce. Wydaje się, że takie postępo
wanie wręcz przeczyłoby zasadzie ekonomii oraz zakłóciło proporcje 
między tekstem dramatycznym a pobocznym. A jednak u Rydla natu- 
ralistyczny wymiar w Z dobrego serca buduje właśnie „głos” przestrze
ni i wyglądu bohaterów. Służy on wprowadzeniu autentyzmu i bezpo
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średniości - tak ważnych w tworzeniu iluzji życiowego prawdopodo
bieństwa. W didaskaliach czytamy:

Przed kanapą duży okrągły stół przykryty ceratą. Dookoła stołu foteliki. Na stole talerz 
z resztkami jedzenia, butelka piwa, dwie szklanki, resztę miejsca zajmuje krawieczy- 
zna damska, (s. 91)

Wszystkie elementy scenograficznego wyposażenia sceny zna
czą podwójnie. Nie tylko służą charakterystyce przedstawianej rodziny 
i poprzez zapis codziennego otoczenia przenoszą odbiorcę z rzeczywi
stości obiektywnej do fikcyjnej, ale odwołując się do jego wiedzy oby
czajowej, wskazują pewne środowiskowe determinanty.

Podobne zjawisko możemy zaobserwować przy charakterystyce 
postaci, na przykład:

ANTONI ŁACIAK: Zięć Kulińskiego, owdowiały, lat 40, twarz pospolita, rysy grube. 
Zarost rzadki, włosy ciemne, na skroniach nieco siwiejące. Ubrany w znoszoną mary
narkę i takież spodnie - u klap obszewki żałobne. Koszula kolorowa, ciemnoniebieska 
przymięta, kołnierzyk wykładany, krawatka czarna, źle związana. (L. Rydel, Z dobre
go serca, s. 89)

Można by zażartować, że w tym niemal gazetowym rysopisie 
odzywają się pogłosy Lavaterowskiej teorii fizjonomicznej i poszukiwa
nia „człowieka wewnętrznego” w „człowieku zewnętrznym”. A jednak 
jest ziarno prawdy w tej sugestii. Autor Z dobrego serca chciał, by każ
da postać przemówiła własnym głosem, a jej autentyzm manifestował 
się nie tylko w zindywidualizowanym języku, ale i w jednostkowym 
wyglądzie, całej zewnętrzności określającej sytuację psychiczną i mate
rialną. Ten wizualny czynnik, niezwykle istotny przy behawioralnej 
charakterystyce cechującej dramat naturalistyczny, miał pozbawiać ut
wór schematyzmu i zaświadczyć o prawdziwości danego bohatera. 
Tym, co przyczyniło się w omawianym dramacie do realizowania po
stulatu bezpośredniości, była postawa współczucia. Postawa ta, bliska 
naturalistom niemieckim, wynikała z zainteresowania człowiekiem, 
który znalazł się w sytuacji od niego niezależnej, i obejmowała wszyst
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kie postacie utworu22. Obserwujemy ją zarówno w sztukach Hertza, Leś
niewskiego, jak i we wspomnianej jednoaktówce Rydla oraz w utworze 
Zapolskiej - W Dąbrowie Górniczej.

22 O postawie współczucia w naturalistycznym dramacie niemieckim por. J. Michalik, Nalu- 
ralistyczna technika dramulu..., s. 41. Autor przypomina, że G. Hauptmanna nazwano pisa
rzem współczucia.

U Nowaczyńskiego, ale także u Kisielewskiego i u Micińskiego pojawia się tendencja do 
epizacji didaskaliów, które wykraczają poza zakres służebności wobec tekstu głównego. O funkcji 
didaskaliów w młodopolskim dramacie, zjawisku ich epizacji lub liryzacji por. M. Wożnia- 
kiewicz-Dziadosz, Funkcje didaskaliów w dramacie młodopolskim, „Pamiętnik Literacki” 
1970. z. 3.

Ponieważ jednoaktowy rozmiar dramatu nie pozwalał na pogłę
bienie charakterystyki bohaterów poprzez pokazanie ich w różnych sy
tuacjach i okolicznościach, przeważała tendencja do uproszczeń i kre
ślenia typów. Tam, gdzie zanikały bezpośredniość i postawa współ
czucia, kontrastowe zestawienie rozbudowanego tekstu pobocznego 
i nikłej fabuły sprzyjało ujęciom karykaturalnym. Tak dzieje się u No- 
waczyńskiego, który praktykę naturalistycznych didaskaliów doprowadził 
do ekstremum23. Ilość detali, brak ich sfunkcjonalizowania i selekcji, 
wprowadzała satyryczną tendencję, pojawiło się miejsce dla krytycznego 
narratora:

Scena przedstawia tzw. gniazdo rodzinne, tj. salon burżuazyjny z kancelarią pana domu 
z prawej, sypialnią z lewej, jadalnią w głębi. Podłogę żółto polakierowaną kryje w tych 
warunkach szeroki, mocno wydeptany dywan w czerwone i modre kwiaty. W rogach 
salonu rozkładają się pontyfikalnie dwa gryzące się kolorami swych okryć garnitury 
mebli. Jeden z nich, wyszły z tapicemi w pierwszej połowie XlX-ego wieku, jest po
tworny rozmiarami swych dwóch kanap i czterech foteli, z których każdy mógłby być 
kurulnym; drugi wiedeński znacznie lżejszej struktury nosi wszelkie rysy wiedeńskich 
stylów, to jest grację, lekką melancholię i tandetność. Każdy z garniturów uzupełniają 
stoły mahoniowy i orzechowy; każdy stół kryty jest dywanową frędzlowaną kapą; na 
kapach albumy, pełne śp. osób i znajomych pań w tiumiurach, pra-pań w krynolinach, 
dalej patery na bilety, zaproszenia... (Prawo mimikry, s. 191-192)

Didaskalia odwoływały się do wiedzy obyczajowej, ale też od 
razu nastawiane były na uogólnienie i satyryczną prezentację. Opis 
wyglądu postaci stanowił zarazem ironiczną charakterystykę jakiegoś 
typu. Przyglądnijmy się temu zjawisku na przykładzie odautorskiego 
tekstu w Prawie mimikry:
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KAL1KST MILCZEK. profesor zoologii i botaniki w gimnazjum miejskim, brat stry
jeczny rejenta. Jest chudy jak szczapa z żółtą cerą biedaków cierpiących na śledzio
nę, z mocnymi okularami w szerokich oprawach; nosi zarost Don Quixota czy Napole
ona Ili, co bolesnej twarzy wiecznego cierpiętnika nadaje śmiertelnie komicznego 
grymasu. Włosy przydługie, fantazyjnie zaśmiecone i zmierzwione opadają na aksamit
ny kołnierz przeraźliwie szerokiego, złośliwie skrojonego surduciny [...]. (pokreśl. - 
M. R„ s. 203-204)

Przerwałam cytowanie opisu gimnazjalnego profesora, ponie
waż już na podstawie tego fragmentu można prześledzić proces zmian, 
jaki przeszła charakterystyka postaci. Nie chodzi w niej o indywidu
alizację, a raczej o upodobnienie portretowanego bohatera do jakiegoś 
typu. Tym razem jednak nie teatralnego, lecz socjologicznego, lub - 
co jeszcze bardziej symptomatyczne - stworzenie maski:

WDOWA SZTALBURGER ni młoda ni stara trzydziestoletnia kobieta, silnie pudro
wana z bezwzględnie apatyczną twarzą i sztywnym profilem, energiczna i nieeste
tyczna w ruchach, jakby naśladująca automat. Timbre głosu suchy, stalowo- 
zimny, dykcja apodyktyczna, suknia bez wyrazu szara jak poranek deszczowy, na 
szyi zawieszony na talmigoldowym łańcuszku wielki kolorowy krzyżyk, (podkreśl. - 
M. R., s. 203)

Unieruchomienie rysów twarzy poprzez nałożenie grubej war
stwy pudru, podkreślanie amimiczności, apatii, efektu zastygania w jed
nym grymasie, nie tylko pełniły rolę satyrycznego komentarza, ale także 
odsłaniały maskę, maskę pustej twarzy. Wdowa Sztalburger niczym 
Pierrot pod grubą warstwą pudru skrywała swe uczucia, jej wizerunku 
dopełniał automatyzm zachowań. Maska, jak piszę Gaston Bachelard, 
ma dawać poczucie bezpieczeństwa, sytuuje poza „zasięgiem niedy
skrecji psychologicznej”, jej zakładanie to zatem działanie ochronne24. 
Toteż wydaje się, że jeśli można w wypadku autora Sobowtóra mówić 
o odautorskiej sympatii, to dotyczy ona tych postaci, które noszą ma
ski. Ich tragedią jest fakt, że maska zrosła się z twarzą. Ma zakrywać, 
ale jednocześnie wyodrębnia, bo „maska jest prostą syntezą dwu bardzo 

2,1 G. Bachelard, Le masque, [w:] Le droit de rêver, Paris 1970, cyt. za: idem, Fenomenologia 
maski, przeł. B. Grzegorzewska, [w:] Maski, wybór, oprać, i red. M. Janion i S. Rosiek, 
t. 2, Gdańsk 1986, s. 14.
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bliskich przeciwieństw: dysymulacji i symulacji”25. W dramatach No- 
waczyńskiego amimiczność sprawia, że człowiek utożsamiał się z ma
ską26, w efekcie czego maski to obok typów drugi rodzaj bohaterów 
jego krótkich dramatów.

25 Ibidem, s. 14.
26 Postacią, której Nowaczyński ..zostawił twarz”, pozwolił płakać, zezwolił na uśmiech, jest 
Kuntz Wunderli z Miłosierdzia ludzkiego.
27 Pisząc o zjawisku roli społecznej, William James używał pojęcia społecznej osobowości. Por. 
W. James, Priciples oj psychology, London 1901; E. Burns, Role, typy symboliczne i postaci, 
[w:] W kręgu socjologii teatru na świecie, przeł. K Urbisz, red. T. Pyzik, E. Udalska, Wrocław 
1987. s. 199.

W jednoaktówkach popularny jest jeszcze jeden rodzaj postaci. 
Rozmiar ułatwiał eksponowanie bohatera, który nie pojawiał się w ca
łej złożoności ról społecznych, jakie przychodzi pełnić człowiekowi, 
ale był zredukowany do jednej z nich27. W Związku dusz Jana Adolfa 
Hertza, o jakże charakterystycznym podtytule: Jedna ze smutnych 
chwil szarego życia, problem społecznej roli staje się zasadniczym te
matem. Treść utworu jest błaha. Rzecz rozgrywa się w rodzinie drob
nego i biednego urzędnika, został on postawiony przed wyborem: albo 
przeprosi kolegę-donosiciela, który go obraził, albo straci posadę. 
Rutkowski wołał jednak zostać wyrzucony z pracy, niż upokorzyć się 
przed człowiekiem, którym gardził. Jego żona nie rozumiała takiej 
postawy i zażądała, aby dla zapewnienia rodzinie materialnego bez
pieczeństwa zrezygnował ze swoich ambicji i honoru. Mąż zgodził się 
z tymi argumentami, bo czuł się odpowiedzialny za najbliższych, od 
tej chwili żona stała się dla niego wyłącznie matką ich dziecka, po
nieważ jedynie tę rolę na siebie przyjęła. Wydaje się, że w ukazaniu 
zagadnienia społecznej osobowości pomogła Hertzowi forma jednoak
tówki. Ubogi materiał fabularny, brak rozbudowanego tła obyczajowe
go, ogromnie schematyczna charakterystyka bohaterów prezentowa
nych tylko w jednym środowisku, wchodzących w pojedyncze relacje, 
sprzyjały zredukowaniu postaci do jednej roli społecznej. „Niepełno- 
wymiarową”, zanurzoną w jednej sytuacji i wchodzącą w pojedyncze 
relacje pozostawała w odbiorze widza każda postać. Toteż bunt bohatera 
i przypomnienie, że jest nie tylko ojcem i mężem, ale i człowiekiem, 
zaskoczył żonę, ale mógł zdziwić i widza.
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Utwór Hertza nie wychodzi jednak poza poetykę typowego ob
razka dramatycznego o wyraźnie zarysowanej puencie. Inaczej jest 
natomiast w przypadku Jednej chwili. Dwóch scen przejętych z Piotra 
Altenherga T. Rittnera28. Nikłość fabuły, ale zarazem jej jaskrawość29 
sprzyjała wydobyciu subtelnej analizy psychologicznej i socjologicz
nej. Jak głosi podtytuł, jednoaktówka składa się z dwóch scen, między 
którymi doszło do rodzinnej tragedii, mąż z zazdrości zabił swoją 
żonę. Również w tym przypadku jednym z tropów interpretacyjnych, 
służących wyjaśnieniu dramatu rodzinnego, jest kwestia społecznej 
osobowości. W dwie sceny30 wpisana jest jaskrawa - jak z farsy - fa
buła, ale w farsie kochanek lub kochanka zawsze zdołają wyrwać się 
z opresji, tutaj krwawa historia przywołana jest zaocznie. Pierwsza 
scena rozgrywa się w chwili, gdy mąż oczekuje na wyrok, druga, na
stępująca bezpośrednio po niej, odnosi się do wydarzeń sprzed roku 
i rozgrywa się jakby w pamięci męża. Przedstawia moment, który 
zadecydował o jego późniejszych losach i sprawił, że bohater zabił 
ukochaną kobietę. Scenka ta to na pozór nic nieznaczący dialog mię
dzy żoną i mężem, którzy oczekują na przyjście gościa - porucznika. 
Żona obawia się tej wizyty, wręcz histerycznie próbuje jej zapobiec, 
mąż nie rozumie jej lęku. Porucznik przychodzi i... pierwsza scena 
wyjaśnia dalszy bieg wypadków. Postacie w sztuce Rittnera nie noszą 
imion, pojawiają się nie jako osoby obdarzone jednostkowym bytem, 
ale konkretne role społeczne: mąż, żona, uboga krewna, porucznik. 
Wydaje się, że rodzinna tragedia rozegrała się dlatego, ponieważ boha
terowie oceniali się przez pryzmat roli, jaką w danym układzie mieli 

O czasie powstania, związkach dramatu z utworem Altenberga, por. Z. Raszewski, Tade
usza Rittnera ..Jedna chwila. Dwie sceny podług Piotra Altenherga ", [w:] Miscellanea literac
kie IR64-I9I0, red. S. Pigoń, Wrocław 1957, s. 456-462. Raszewski odkrył i po raz pierwszy 
opublikował tę jednoaktówkę.

W 1907 roku T. Rittner pisał: „Lekceważenie fabuły objawia się w sposób dwojaki u dzisiejszych. 
Albo nie mają jej wcale, albo (żeby pokazać, jak jej nie potrzebują) biorą pierwszą lepszą, biorą pstrą, 
naiwnie kolorową jak ulicznicę. 1 mimo niej, a często za pomocą niej demonstrują najnicuchwytniej- 
sze, najgłębsze i najdelikatniejsze cuda psychiczne” (T. Rittner. Książki, „Świat” 1907, nr 46, 
cyt. za: Z. Raszewski, Tadeusza Rittnera „Jedna chwila. Dwie sceny podług Piotra Altenher
ga"... , s. 460).

W jednoaktówce nierzadką praktyką było - niekiedy kontrastowe - zestawianie dwóch scen, 
dwóch odsłon. W tym dramacie Rittnera pierwsza scena przypomina analityczne rozmowy w jedno
aktówkach Strindberga, a druga wpisuje się w krąg nastrojowych obrazków obyczajowych.
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spełniać, tak naprawdę nie wiedzieli nic o sobie, lecz chcieli wypełnić 
narzucone przez konwenans i oczekiwania formy.

Galena postaci charakterystycznych dla jednoaktowych sztuk jest 
dość uboga, można rzec tradycyjna. Jednoaktówce nierzadko można na
dać miano dramatu rodzinnego31, toteż pojawiają się w niej również tak 
znane teatralne typy, jak: „ten trzeci”, „ta trzecia”, przyjaciel, oraz zgod
nie z duchem czasu - artysta. Jednakże nastawienie na identyfikację 
z rzeczywistością pozateatralną, motywacje środowiskowe i biologiczne 
oraz socjologiczne nacechowanie utworów i mimetyczna tendencja 
częściowo uniezależniały postacie od teatralnych koneksji, uwypuklając 
zagadnienie typów socjologicznych i ról społecznych.

" Np. Zacisze Grubińskiego, Piękna ogrodniczka Krzywoszewskiego, Finał komedii Żuławskie- 
go, Przegrana Reymonta, Noc Raczyńskiego, Burza Leśniewskiego. Prawo mimikry Nowaczyń- 
skiego.

W sztukach, w których zanikła postawa współczucia, charakte
ryzująca postaci, brakowało także bezpośredniości w prezentacji boha
terów, a pojawiło się miejsce na satyrę. Wówczas liczmany słów, pozy 
i schematy pozwalały dyskredytować bohaterów. Ale uproszczenie, 
które jak każda moneta ma swoją drugą stronę, wiodło często ku two
rzeniu znaków pustych. Toteż uproszczenia nierzadko w sposób nie
zamierzony obnażały absurd i bezsens. Nawet tam, gdzie posługiwano 
się nimi w dobrej wierze i miały służyć zwróceniu uwagi na istotny 
fakt lub ważne zjawisko życia społecznego (Bezinteresowny przyjaciel 
Jerzego Żuławskiego, Malarze Tadeusza Jaroszyńskiego) stawały się 
lustrem odbijającym pozbawione wagi problemy, znakiem pustki nę
kającej bohaterów jednoaktówki. Nieistotne, czy ów bohater należał 
do elity artystycznej, czy powiększał tłum filistrów.

O wprowadzaniu tematyki, czyli o stereotypie

Rozmiar jednoaktówki, wymuszając używanie skrótu, operowanie zna
kiem, odsyła do wiedzy wspólnej nadawcy i odbiorcy przez dany znak 
uruchamianej. W przypadku jednoaktówki realistyczno-naturalistycznej 
odwoływano się do zespołu przekonań, obiegowych opinii, konwencji 
istniejących w ogólnej świadomości. Częste są w nich naturalistyczne 



234 Część trzecia

klisze myślowe, nie brakuje także charakterystycznej dla naturalistycz- 
nych utworów animalistycznej metaforyki32. Dlatego też w jednoaktów
kach możemy spotkać funkcjonujące już na prawach banału stwierdzenia:

32 Na marginesie warto zaznaczyć, że do upowszechnienia nowych tendencji przyczyniła się 
także proza wielkiego realizmu. W Lalce, która, jak wiadomo, publikowana była w odcinkach 
w „Kurierze Codziennym” (1887-1889), w wypowiedziach doktora Szumana dotyczących mi
łości pojawiają się tak charakterystyczne dla naturalizmu animalistyczne porównania.

Od pewnego czasu nasza zwierzęcość mnie gniewa.
(B. Gorczyński, Idealista, s. 33)

Czy będące wtedy liczmanami naturalistycznej myśli porównania do 
świata zwierząt:

Właściwie mama chyba wie, że naszym ludzkim obowiązkiem, zadaniem, włożonym 
przez naturę, jest mieć dzieci i oczywiście według możności je wychowywać. Więc 
jeżeli jest to konieczna, naturalna czynność - głupotą jest uważać ten zwykły czyn 
za heroizm..., za jakieś nadzwyczajne dzieło, wymagające bezgranicznej i wiecznej 
wdzięczności... To samo pod różnymi nazwami mamy u zwierząt i ptaków; jest to 
po prostu jedna z wielu czynności maszyny życia...

(S. Kiedrzyński, Gniazdko. Obrazek z ciepła rodzinnego, s. 80)

Nierzadko pojawia się odwołanie do prawa silniejszego lub pra
wa mimikry. W strywializowanej formie takie stwierdzenia często sta
ły się hasłem postaw konformistycznych:

ŁAPIŃSKI: To trzeba było udać, że nie słyszysz!... Słabszy silniejszemu powinien 
zawsze ustąpić! Mnie naczelnik nieraz co powie i cicho siedzę, jeszcze się uśmiecham.

(S. Kiedrzyński, Gniazdko. Obrazek z ciepła rodzinnego, s. 105)

Realistyczne i naturalistyczne utwory przejęły z dramatu miesz
czańskiego zainteresowanie tematyka rodzinną, pogłębiając ją o socjo
logiczną i obyczajową analizę. W jednoaktówce - często podejmującej 
to właśnie zagadnienie - możemy zaobserwować tendencję do homo
genizacji problemów podejmowanych przez utwory należące do am
bitnego repertuaru. Ślady inspiracji Ibsena i Przybyszewskiego Odnaj
dziemy w Zaciszu Wacława Grubińskiego {nota hene autor Złotego 
runa poprzedził wstępem książkowe wydanie tego dramatu). Postulat 
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szczerości, demaskującej fałsz i zakłamanie w życiu codziennym, to 
przecież kalka tematyki Dzikiej kaczki^. Problem prawdy i wolności 
pojawia się też w Matce Micińskiego, ale wzbogacony jest ironicznym 
odczytaniem34.

” Edinund: „Okropna chwila myślalem, że już do śmierci nie przyjdzie. Zdejmuje ze mnie obłudę, 
jak kajdany, jak stare przyrosłe do rąk kajdany; i dusza się prostuje choć krwawi” (W. Grubiński, 
Zacisze, s. 81).
H Por. W. Gutowski, Luboratoria wyzwolenia. O jednoaktowych dramatach Tadeusza Miciń
skiego, [w:] Literatura - kulturoznawstwo — uniwersytet. Księga ojiarowana Franciszkowi Ziejce 
w 65 rocznicę urodzin, red. B. Dopart, J. Popiel, M. Stała, Kraków 2005, s. 188-197.
” 1. Matuszewski, Liczmany myśli i mowy (Fantazja krytyczna), [w:] idem. Swoi i obcy. 
Pokrewieństwa i różnice. Zarys literacko-estetyczny. Warszawa 1898, nr 503. Tekst powstał 
w 1892 roku.
“ Określenie L. Eustachiewicza, op. cit., s. 127-128.

Jednoaktowe dramaty nierzadko jako monetą obiegową posłu
giwały się odwołaniem do obyczajowości przełomu wieku, światopo
glądu i kontekstu kulturowego tego okresu. Szybki proces homogeni
zacji i asymilacji nowych wzorów zachowań doprowadził w krótkim 
czasie do odczytywania pewnego modernistycznego kodu i jego stere- 
otypizacji. Zjawisko to jest o tyle ciekawe, że objęło swym zasięgiem 
przejawy, które na szerszą skalę zaistniały zaledwie kilka lat wcześniej. 
Matuszewski nie miał co do tego wątpliwości: „Psycholog, idealista, re
alista, chłopoman, żydofil, antysemita, zacofaniec, postępowiec, liberał, 
ibsenista, zolista, symbolista, mistyk, dekadent - wszystko to tylko, jak 
powiada Hamlet, słowa, słowa - i nic więcej”35. Panoszenie się słów- 
liczmanów krytykował zarówno Irzykowski, jak i Brzozowski. Raziła 
przede wszystkim łatwość przypisywania ludziom lub zjawiskom nie
wiele znaczących nazw-etykietek, które funkcjonując w powszechnym 
obiegu, już dawno zatraciły sens i cechy dystynktywne.

Dla omawianej przez nas jednoaktówki uproszczenia i słowa- 
liczmany były pożywką. To one pozwalały szybko i wyraźnie zaist
nieć współczesnym kontekstom. Określenia takie jak: modernista, de
kadent występowały w funkcji obiegowego sloganu. Cytaty, kryptocy- 
taty z zachowań i powszechnych opinii, dotyczących zjawisk w sztuce 
i kulturze przełomu wieków, stanowiły tkankę jednoaktowych drama
tów - dodajmy od razu, że zjawisko to obserwujemy także w małych 
komediach. Najbardziej reprezentatywnym przykładem zużytkowania 
tej tendencji są .jednoaktowe etiudy”36 Bolesława Gorczyńskiego, po
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wstające w przeważającej mierze w latach 1900-1905, oraz jednoak
tówki Nowaczyńskiego:

KOTECK1: Ho! ho! to była uważasz, rozumiesz, efektowna bardzo dramatyczna sy
tuacja. To trzeba dramatycznie wyzyskać... przygotować... uzupełnić... uwypuklić... 
Stimmung, uważasz, rozumiesz napięcie... coż tego... poważne, koniecznie poważne, 
bez kpin... No słucham dalej...

(B. Gorczyński, Inteligent, s. 17)

LASOCKI: Wy tu macie takie czyste, takie idealne „sztimungi”, a ja ze swoimi brud
nymi, poziomymi myślami, nie dostroiłbym się do was. Zabłociłbym was.

(B. Gorczyński, Idealista, s. 34)

JAN: Przepraszam, że poproszę pana barona o małe wyjaśnienie... Kogo pan baron 
rozumie pod tern „wy”.
WŁODKOWSK1: No - was. Modernistów. Ja także troszkę jestem modernistą. 
Tylko ja tak dobrze nie umiem.
JAN: Co do mnie to nie jestem wcale modernistą.
WŁODKOWSK1: No to dekadentem. Czy nie wszystko jedno?
JAN: Nie jestem wcale dekadentem.

(B. Gorczyński, Frania, s. 76)

ORLAND: [...] Sztuka jest dla mnie tylko unoszącą się w obłoki miską Graala... Dla 
mnie sztuka jest tern, czem dla opuszczonego łkającego dziecka matka porwana, coś 
czego nie można mieć na zawołanie każdej chwili, ale coś co przychodzi z zaświatów 
jako Westchnienia nieświadomego...

(A. Nowaczyński, Hamlet i Don Juan, s. 278-279)

O. ORLAND: Śmiej się!... a ty się śmiej donno Anno, ale unikaj, radzę ci dzieciuchno 
śliczna, unikaj mężczyzn, którzy zaczną przed tobą kadzidła palić... Mężczyzna, który 
idzie do kobiety, winien nie zapomnieć bata... (dyskretnie) Kadzidła mamy u siebie.

(A. Nowaczyński, Hamlet i Don Juan, s. 301)

LUDWIK: (zwolna wpadając w egzaltacją) Właśnie że sztuka stryjaszku! nawet więcej 
niż obraz... największa sztuka Zukunftkunst, Zukunft-musik... tak... Sztuka stoso
wana. .. nowa, wielka, święta... sztuka dla wszystkich a sztuka dla sztuki razem... [...] 
LUDWIK: Ależ tak... Cała Europa o tern mówi... od Anglików to idzie, teraz tam 
wszystko od Anglików. [...] Ale Reskin, ale Murris! ale taki Bernżons sam stołki 
robił, wzory na suknie i oni wszyscy Whistler olbrzym, kolos rodyjski...

(A. Nowaczyński, Prawo mimikry, s. 235) 
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MARIA: Nudni jesteście. W ogóle życie jest bardzo nudne. Dlaczego my się włóczy
my po tej głupiej planecie, kiedy nam jest źle? Najpiękniejszym momentem życia 
jest śmierć.

(S. Krzywoszewski, Biały królik, s. 174)

Jednoaktówka stała się par excellence dramatem pokazującym 
unieruchamianie i kostnienie pewnych zjawisk obyczajowych i proce
sów socjologicznych. Trzeba zaznaczyć, że zainteresowanie stereoty
pem i mechanizmami jego powstawania pojawiło się właśnie na po
czątku naszego stulecia, stereotyp stał się wówczas synonimem 
zjawisk powtarzalnych, powszechnych, jednocześnie był bardzo moc
no obciążony pejoratywnym znaczeniem37. Inspirowany przez opinio 
communis i literaturę minorum gentium oferował odbiorcy znany kod 
ułatwiający nawiązanie kontaktu38. W kontekście jednoaktówki należy 
go rozpatrywać na dwa sposoby. Po pierwsze, zawierał w sobie wszyst
kie cechy normy, co umożliwiało komunikację i porozumienie z wi
downią po drugie, informował o procesach socjologicznych i pomagał 
określić zjawisko, któremu można nadać miano faktu społecznego. 
Rodzące się i rozwijające żywiołowo na przełomie wieków zaintereso
wanie socjologią uprawomocnia taką tezę. Według Durkheima faktem 
społecznym jest: „Wszelki sposób robienia, utrwalony lub nie, zdolny 
do wywierania na jednostkę zewnętrznego przymusu; albo inaczej: 
taki, który jest w danym społeczeństwie powszechny, mając jednak 
własną egzystencję, niezależną od jego jednostkowych manifestacji”39.

37 W pracy poświęconej stereotypowi, podając technologiczną definicję stereotypu zamiesz
czoną w Słowniku języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedżwiedzkiego z roku 
1915, Z. Mitosek stwierdza, że adaptacja tego terminu do określania zjawisk z zakresu życia 
społecznego dokonała się w mniej więcej w czasie pracy nad słownikiem. Por. Z. Mitosek, 
Literatura i stereotypy, Wrocław 1974, s. 11. Zwłaszcza rozdz. 1: Wokół stereorypu.

Tak opisuje powstawanie stereotypu konstytuującego bohaterów jednoaktówek Mrożka J. Błoń
ski, przy czym dodaje, że są oni zbudowani z dwóch warstw stereotypów obyczajowych, kultu
rowych i literackich. J. Błoński, Mędrek, cham i jednoaktówka, [w:] idem, Wszystkie sztuki 
Sławomira Mrożka, Kraków 1995, s. 45-95. O stereotypie jako kodzie pisał A. Żurowski, 
Pomiędzy stereotypem a oryginalnością,,.Dialog” 1971, nr 9, s. 100-108.
” E. Durkheim, Co to jest fakt społeczny, [w:] J. Szacki, Durkheim, Warszawa 1964, 
s. 140-141.

Odwołująca się do stereotypu i posługująca się nim jednoak
tówka była dramatem swego czasu i to powodowało, że szybko się 
dezaktualizowała. Z drugiej strony - mimo woli - stawała się nośni
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kiem zmian. Właśnie dyktat skrótu, kondensacji powodował, że - nie
kiedy nawet wbrew intencji autora, co oczywiście świadczy o arty
stycznej słabości - pojawiała parodia i groteska40.

40 Charakterystyczne, że sztuki Nowaczyńskiego i Gorczyńskiego - wystawione przez Miło
śników Sceny - zostały w recenzji Kisielewskiego porównane do wieczoru a la Grand Guignol 
wstylu naturalistycznym. J. A. Kisielewski, Panmusaion, „Wędrowiec" 1904, nr44, s. 350- 
-351.
41 Pierwsze jednoaktówki Gorczyńskiego wywołały polemiki, S. Popowski, recenzent „Głosu”, 
zarzucał, że w Sublokatorze użyta jest gwara „uliczno-miejska”, treść płaska i pospolita, co miało 
stanowić argument na brak artystycznego smaku („Głos” 1901, nr 22).
42 Parodie miłości były grane w Teatrze Rozmaitości w 1900 roku, pojawiły się też w Łodzi 
w „Victorii” (1903) i warszawskiej „Miniaturze” (1915). Inteligenta wystawiło po raz pierwszy 
„ Towarzystwo Artystyczne Miłośników Sceny” („Elizeum” 1904), potem był grywany w Teatrze 
Rozmaitości (Warszawa), w „Yictorii" (Łódź) i w Krakowie.

Krzywe lustro naturalizmu?

Obrazki, szkice z życia poprzez organiczny związek z obyczajowością 
swych czasów mogą stanowić jedynie dokument epoki, „teatralną fo
tografię” zjawisk społecznych, socjologicznych. Jednak w wielu jed
noaktówkach une tranche de vie ujawnia swój sceniczny rodowód. 
Tak jest na przykład w utworach Bolesława Gorczyńskiego, pisanych 
na przełomie XIX i XX wieku, takich jak: Sublokator, Inteligent, Sy
tuacja z dramatu. Naturalistyczne tendencje (jako przewrotne credo 
można uznać fragment dialogu Sytuacja z dramatu, informujący, że 
dramat Bronicza miał być kopią życia, któremu dołożono teatralny 
finał)41 zderzają się ze ściśle teatralnymi zakończeniami, potwierdza
jąc niejednolitość stylu i dając zapowiedź przyszłych dramaturgicz
nych rozwiązań.

W dwóch sztukach Gorczyńskiego Parodie miłości (komedia, 
wystawiona po raz pierwszy w 1900 roku) i Inteligent. Scena z życia42 
(napisana w 1903 roku) przedstawiona została bardzo podobna sytu
acja, student uwodzi młodą, biedną dziewczynę. Podobna jest też pro
blematyka - motyw wolnej miłości i wewnętrznego zakłamania. Róż
nica leży w zastosowanych środkach i odwołaniu do odmiennych ga
tunków dramatycznych, ten zabieg zmienia wymowę utworów. W Pa
rodiach miłości dominuje poetyka farsy, z tej tradycji pochodzi: kłót
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nia kochanków, nieoczekiwane pojawienie się narzeczonej oraz nie
prawdopodobna intryga, perypetia, partia rezonera. To wszystko spra
wia, że akcja budowana jest przez wejścia i wyjścia postaci (w farsie 
przecież niezwykle ważne są drzwi!). Motorem intrygi, zawiązanej 
przez odtrąconą kochankę w celu utrzymania swojej pozycji, staje się 
symulowanie samobójstwa. Śmierć z miłości wzrusza studenta, gdy 
jednak orientuje się, że chodziło tylko o uczuciowy szantaż, powtórnie 
wypędza szwaczkę. W finale pozostaje sam, kochankę odtrącił, narze
czona go opuściła. Wszystko kończy się atakiem śmiechu Czyża- 
rezonera, ten śmiech ma podzielać widownia. Oto całe „parodie miło
ści” i happy end w jednoaktowej komedii początku XX wieku.

W Inteligencie. Scenie z życia farsa ulega przeróbce na ibsenow- 
ską miniaturę. Gorczyński okazał się pilnym uczniem Ibsena i Strind- 
berga, ale i Maeterlincka. W dramacie - zgodnie z Ibsenowską prakty
ką - nie ma akcji, wszystkie zdarzenia są tylko referowane. Główny 
bohater, student Antoni Poleski, przyznał się swojemu koledze, że 
uwiódł Józię, córkę gospodarzy, u których mieszkał. Gdy toczy się roz
mowa, za ścianą trwa wesele jego kochanki, która po odtrąceniu uległa 
presji rodziny i zgodziła się wyjść za rzeźnika. W swej opowieści Pole
ski porównuje Józię do bohaterki Popychadłan Szutkiewicza. Od tej 
narzuconej analogii do dramatu i teatru bohaterowie nie mogą się uwol
nić i gdy z sąsiedztwa zaczynają dochodzić niepokojące głosy, a ojciec 
staruszek zaczyna szukać panny młodej, wzmaga się pokusa kreowania 
teatralnych paralel:

KOTECKJ: Czwarty akt. Uważasz - rozumiesz: epilog... zaginięcie... groza... poszu
kiwanie... lament... rozpacze... stróż... cudowne ocalenie... finał... Publiczność wyje 
z zadowolenia... (s. 24)

Tragiczny finał, samobójstwo dziewczyny i rozpacz chłopaka, 
który stał się przyczyną jej śmierci, miały uwiarygodnić wydarzenie 
i zdjąć z dramatu piętno teatralnych konwencji. Wszak miała to być - 
jak głosił podtytuł - kartka z życia. Jednak konstruująca fabułę Inteli
genta analogia do dramaturgicznych i teatralnych schematów, które nie

41 Komedię w czterech aktach pod tym tytułem napisał Jan Szulkiewicz, jej premiera odbyła się 
w 1896 roku. 
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sprawdzają się w życiu, karykaturalnie wykrzywiła tę tendencję. Jed- 
noaktowy rozmiar sprawił, że wzór naturalistycznego dramatu, zbu
dowanego tak, jakby był to piąty, ostatni akt sztuki w dawnym stylu, 
uległ skondensowaniu. Choć wydźwięk zakończenia od samego po
czątku uprawomocniała sytuacja i budowały środki tworzące nastrój, 
to dyktat teatralnego skrótu i uproszczenie odbierały mu wiarygod
ność. Analityczny charakter naturalistycznych sztuk został wypaczo
ny. Pojawiało się miejsce na niezamierzoną parodię skierowaną prze
ciw melodramatycznemu finałowi. W tej właśnie przestrzeni rodzi się 
później miejsce dla groteski.

Podobnie jest w innej sztuce Gorczyńskiego Sytuacja z drama
tu \ Naturalistyczno-realistyczny obrazek i tym razem buduje interak
cja z dramaturgiczną i teatralną konwencją. Pojawia się tutaj - prze
cież nie po raz pierwszy - zagadnienie intertekstu i metateatralizmu, 
skłonność do piętrowych odwołań i stosowania metody teatralnych 
zwierciadeł, którymi żywi się jednoaktówka. Naturalistyczna praktyka 
uległa charakterystycznej transpozycji. Bohaterami dramatu jest mał
żeństwo aktorów (Jelita i Karłowski) i autor dramatyczny Bronicz. 
Bronicz napisał sztukę, w której sportretował stosunki rodzinne 
w swoim domu, dopisując do nich tragiczny finał. Na dodatek okazało 
się, że sytuacja przedstawiona w jego utworze Cichy człowiek od
zwierciedla stosunki małżeńskie w domu Karłowskiego, grającego 
główną rolę w dramacie Bronicza. To wydarzenia należące do prze- 
dakcji. Właściwa akcja została ograniczona do finałowego akordu. 
Bronicz, na życzenie Jelity, inscenizuje wraz z nią ostatnią scenę swe
go dramatu. W aktorce widzi nie tylko bohaterkę swej sztuki, ale nie
nawistny mu typ kobiety, która upokarza, zdradza i niszczy kochające 
ją osoby, dlatego daje się ponieść emocjom i dusi ją. Wówczas poja
wia się zakończenie nieomal deus ex machina, odpowiedzialność za 
zbrodnię zupełnie nieoczekiwanie bierze na siebie Karłowski, przeno
sząc w swoje życie rozwiązanie ze sztuki, w której grał główną rolę.

Ciekawe i znaczące są reakcje, jakie ten spektakl wywołał. Ki
sielewski krytykował niespodziewane zachowanie męża, a Brzozow
ski kwestionował zasadność drastycznego finału:

44 Dramat ten, nagrodzony w konkursie „Wędrowca” w 1904 roku, wystawiło w tym samym 
roku warszawskie „Towarzystwo Artystyczne Miłośników Sceny”.
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Sztuka p. Gorczyńskiego jest utworem niejednolitym: jest w niej dużo w znacznej mierze 
narzuconego wyrafinowania, które nagle pryska pod parciem młodzieńczo naiwnego 
sentymentu. Właściwie autor Jelity nie zdusił, odegrała ona tylko mistrzowską scenę 
śmierci, a gdy mąż wrócił, zerwała się z kanapki wesoło i zapraszać zaczęła „układające
go dramat” młodzieńca na szklankę herbaty. O takie zakończenie dramat p. Gorczyń
skiego sam się zdawał prosić. P. Gorczyński skończył go poważnie i krwawo45.

45 S. Brzozowski, Z lealni. Miłośnicy sceny; A. Neuwert-Nowaczyński: „Prawo Mimikry", 
Bolesław Gorczyński: „Sytuacja z dramatu". „Głos" 1904, nr 44, s. 691. Recenzję Brzozow
skiego skomentował L. Euslachiewicz, który stwierdził: „Uwaga Brzozowskiego jest przeni
kliwa. Stanisław Ignacy Witkiewicz, wychowany na tekstach modernistów i na swój sposób im 
wiemy, pozwalał trupom wstawać i zaczynać od nowa” (L. Eustachiewicz, op. cit., s. 129). 
Inaczej odczytał dramat J. A. Kisielewski, ale i on krytykował zakończenie: ¿Sytuacja z dra
matu Gorczyńskiego to zajmujący pomysł, jakby z mózgu Andrejewa wysnuty. [..| Bronicz 
dusi ofiarę własnej ciekawości do grzechu .. Ach, co za fatalnie nieprzyjemny zbieg okoliczno
ści. Gdyby w tej chwili spadła zasłona, mielibyśmy kliniczną wiwisekcję nieszczęśliwego 
obłąkańca, bezsilną, ale zajmującą i nie pozbawioną cech artyzmu psychologii doświadczalnej 
(cóż za nowy kierunek w sztuce?), lecz autor nie oszczędza nam wprowadzenia męża aktora, 
który wraca, załamuje ręce, prosi mordercę swojej żony o dyskrecję i każę mu wynieść się. Ten 
trzeźwy już (więc nie był obłąkany, lecz tylko w nastroju a la londyński Janko), odchodzi, 
a mąż ujmuje rewolwer i - zasłona! W antraktach rozprawiano, czy powinien strzelić przed
tem, czy potem. Ja myślę, że powinien dwa razy. Rzecz pomyślana z niezaprzeczonym talen
tem dramatopisarskim” (J. A. Kisielewski, Panmusaioit (U Miłośników), „Wędrowiec” 
1904, nr 44, s. 350-351).

411 „Materialistyczny ten naturalizm wszelkie zjawiska życia podciąga pod swój jednostkowy skal
pel - objaśnia je mechanicznie i przedmiotowo, zamiast podmiotowo i organicznie” (M. Cz. Prze- 
wóska, Materializm w literaturze w świetle nietzscheanizmu, ,,Echo Muzyczne, Teatralne 
i Artystyczne” 1893, nr 15-16 (tu: nr 16, s. 185).

W dramatach Gorczyńskiego ujawnia się indolencja formuły 
realistycznego czy naturalistycznego obrazka. Spoza drastycznych 
epizodów wyłaniają się farsowe rozwiązania oraz schematy i - nie
oczekiwanie - zarysowują się nowe perspektywy.

Krytycy naturalizmu podnosili zarzuty co do przedmiotowego, 
a nie podmiotowego ukazywania człowieka46, oraz upodobania w skan- 
dalizującej tematyce. Również Paul Ernst - autor takich naturalistycz- 
nych jednoaktówek, jak Lumpenbagasch (Gałganiarze, 1898) oraz Im 
Chambre séparée (Wseparatce, 1898) - zauważał płaskość problema
tyki i fotograficzność stylu utworów naturalistycznych. Niemniej jed
nak dostrzegał także nieoczekiwane korzyści, jakie dla komedii niosło 
doświadczenie naturalizmu:
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Nie da się zaprzeczyć, że wielkie rzemiosło ma wielką zasługę dzięki temu, że uczyni
ło dialog naturalniejszym i celniejszym. Komedia zachowa to osiągnięcie, jeśli uda się 
jej zamiast nudy i pospolitości naturalnej rzeczywiście stworzyć brzydotę. Już przez 
samo ostre przeciwstawieństwo wobec właściwego człowieczeństwa, na wzór i podo
bieństwo boże, dałoby w efekcie podstawę ofensywy bojowej wielkiej komedii. Wtedy, 
chociaż okrężnymi drogami, naturalizm przyczyniłby się do powstania wielkiej sztuki47.

47 P. Ernst, Dramat i nowoczesny światopogląd, przeł. K. Krzemień, [w:] O dramacie. Od Hu
go do Witkiewicza..., s. 95.
41 Przykładem tego trendu jest twórczość G. Courteline'a, określonego nawet .humorystą natu
ralizmu”. Jego drobne utwory zaliczane niejednokrotnie do nuttu farsowego wystawiano zarówno 
u Antoine’a (teksty serio), jak i w Grand Guignol (teksty niepoważne). Cechą wspólną jedno
aktówek Courteline'a było to, że łączyły w sobie naturalistyczną obserwację z doskonałą reali
zacją zasad konstrukcji piece bien faite. Niepowaga intencji autora, nastawienie rozrywkowe 
chroniły od zjadliwej ironii i okrucieństwa. Por. K. Wolicki, Nasz neonaturalizm i przykład 
Courtelinea, „Dialog” 1969, nr 5, s. 99-121. Sztuki Courteline’a często gościły w teatrach pol
skich, były grane np. na scenie Teatru Miejskiego w Krakowie: Miły gość (1902), Wyrozumiały 
komisarz (1905) czy Teatru Małego w Warszawie Miły gość (1905, 1906).
4’O wystawieniach utworów Nowaczyńskiego por. H. I. Rogacki, O pożytkach z jednoaktówki 
w teatrze (wokół 23 premier miniatur scenicznych Adolfa Nowaczyńskiego), [w:] Gatunki 
dramatyczne a typy teatru, red. S. Świontek, Łódź 1996. Por. też. G. Matuszek, która 
nazwała sztuki Nowaczyńskiego naturalistycznym eksperymentem literackim, op. cit., s. 362- 
-369,412-414.

W. Perzyński pisał po wystawieniu sztuki Nowaczyńskiego Walc barona(ł) Molskiego, ie 
ten krótki i barwny utwór odznacza się złośliwością, drastycznością i realizmem. Jednocześnie 
sformułowano zarzut, iż mieści on za dużo materiału jak na jedną scenę i że autor operuje w nim 
zbyt jaskrawymi środkami scenicznymi. „Głos Narodu” 1902, nr 299, s. 1-2.

Toteż wcale nie jest paradoksem, że realistyczne i naturalistycz- 
ne tendencje, jakie da się zauważyć w jednoaktówkach przełomu XIX 
i XX wieku, niekiedy nie przekreśliły, ale wzmocniły element dema
skatorskiego oddziaływania, utrwalając jednocześnie tendencje do mi- 
metycznej wierności48.

Satyryczny i demaskatorski charakter wśród polskich jednoak
tówek mają zwłaszcza utwory Adolfa Nowaczyńskiego49. Uwagi kry
tyków i recenzentów świadczą o sile takiego oddziaływania, ukazując 
zarazem naturalistyczny podkład jego dramatów50: odpodmiotowienie 
postaci, które stają się jedynie reprezentantami określonego typu, czy 
- co istotniejsze - dostrzeżenie brzydoty w życiu codziennym, zrywa
nie masek hipokryzji, odsłanianie mechanizmów powstawania pew
nych zachowań i tworzenia się ról społecznych. Autor Miłosierdzia 
ludzkiego nie stroni od drażliwych tematów. Przedstawia skorumpo
wane środowiska: małomiasteczkowych urzędników {Sobowtór, Pra- 
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wo mimikry), nowobogackiej burżuazji i zdeklasowanej arystokracji 
(Walc harona(l) Molskiego), zajmuje się problemem fałszywej filan
tropii i filisterstwa (Dom kalek) czy - tak jak w Cyrce Mańkowskiej5' 
- pokazuje zjawisko prostytucji i środowisko półświatka. Tym, co róż
ni sztuki Nowaczyńskiego od dramatów naturalizmu, w tym dramatów 
jednoaktowych, jest dyskredytacja postaci oraz ich problemów i dzia
łań. Realistyczna obserwacja i pogłosy naturalistycznej poetyki wyko
rzystane zostały do stworzenia karykatury.

O ile przyjmowana przez poetyki naturalizmu zasada Sekunden
stil prowadziła do działań analitycznych, o tyle w jednoaktówkach 
Nowaczyńskiego jedność miejsca akcji oraz zachodzące - w większo
ści wypadków - zrównoważenie czasu trwania dramatu z czasem fa
bularnym dawało przeciwne efekty, przedstawiona sytuacja stawała 
się ekstraktem jakiegoś zjawiska lub procesu. Prawo mimikry dostar
cza tutaj najbardziej wymownego przykładu. Indyjski motyl Kallima 
paralekta stał się synonimem zjawiska przystosowania i konformizmu. 
Tę, jak i kilka innych jednoaktówek - na przykład Dom kalek - buduje 
Nowaczyński na podobnej zasadzie: zarysowuje tło, wprowadza po
stacie, którym można by nadać miano antagonistów, ale nawet gdy 
doprowadzi do ich spotkania, to pozbawia ten moment dramatycznego 
napięcia. Dzięki takiemu zabiegowi unieważnia racje obu stron 
i wszystko, co się wydarzyło. Powrót do stanu poprzedniego podkreśla 
niezmienność postaw i zachowań, lecz przede wszystkim obnaża banał. 
Akcja ma strukturę kolistą, wiedzie ku następnej sytuacji o podobnym 
charakterze. Nic w tych sztukach nie wyjaśnia się ostatecznie, toteż 
sprawiają wrażenie wciąż powtarzalnych, typowych. Żadna z postaci 
nie budzi sympatii, nie są bowiem ani tragiczne, ani nawet śmieszne. 
Zakwestionowanie zdarzeniowości i racji którejkolwiek ze stron wpro
wadza poczucie bezsensu i jest jednym z najostrzejszych przejawów 
krytyki. Dramaty te wywoływały nie tylko wrażenie znużenia i nie
smaku, ale i irytacji.

Co ciekawe, tak odbierany był także utwór, w którym Nowa
czyński - stosując się jakby do przepisów poetyki dramatu młodopol
skiego stwierdzających, że „dramat wewnętrzny dominuje nad drama-

51 L. Eustachiewicz przypomina, że Cyrce Mańkowska powstała przed Aszantką Perzyńskiego, 
chociaż na scenie wystawiono ją później, op. cit., s. 383. 



244 Część trzecia

tem zewnętrznym” - zajmuje się prezentacją konfliktu wewnętrznego. 
Mowa tutaj oczywiście o Sobowtórze. W tym interesującym dramacie 
jednego epizodu kulminacyjnym momentem jest ujawnienie się cho
roby psychicznej adiunkta Karpińskiego, choroby wywołanej kom
pleksem niższości52. Zgodnie z naturalistycznymi dyrektywami wła
ściwie brak jest akcji, warstwę zdarzeń stanowi pojawianie się mniej 
lub bardziej znaczących gości na uroczystościach imieninowych u ma
łomiasteczkowego urzędnika. Pewne napięcie wynika ze wzrastające
go zainteresowania faktem, czy pomijany w awansach i dziwaczejący 
z tego powodu adiunkt Karpiński i jego atrakcyjna żona przyjdą na 
przyjęcie. Gdy kontrowersyjny gość się zjawia, uwagę zajmuje sprawa 
jego wejścia do salonu. Znikomość fabularnego i anegdotycznego 
materiału jest wręcz prowokacyjna. Przewlekłe rozmowy o niczym, 
charakterystyczne dla sytuacji zebrania towarzyskiego, zostały kontra- 
punktowo zestawione z pantomimiczną sceną53, podczas której ad
iunkt obserwuje swego sobowtóra, bawiącego śmietankę towarzyską 
miasteczka, i - rozbijając lustro - unicestwia swoje alter ego. Moment 
eksterioryzacji kompleksu - ale i aktu autodestrukcji, bo Karpiński 
budował poczucie własnej godności, pielęgnując postawę nonkom- 
formistyczną - jest finałowym akcentem dramatu. Nowaczyński za
ludnił utwór postaciami typowymi, schematycznie przedstawił środo
wisko, a tym samym odebrał dramatyczną wymowę wewnętrznemu 
rozdarciu adiunkta i zdyskredytował postać małomiasteczkowego mi
zantropa:

52 Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie konstrukcje sobowtórowe, [w:] Somnam- 
hulicy. dekadenci, herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski, Kraków 1985, s. 79-116. 
Badaczka nazywa historię Karpińskiego typowym przykładem eksterioryzacji kompleksu i po
równuje Drugiego Adiunkta Karpińskiego do Goladkina z Sobowtóra F. Dostojewskiego; op. 
cit.,s. 106.
” Jan Michalik, analizując niemieckie dramaty naturalistów, zauważa, że ulubioną metodą 
wprowadzania charakterystyki postaci, jej przeżyć wewnętrznych były sceny gry mimicznej, 
bo niema gra stawała się ekwiwalentem monologu. J. Michalik, Naturalistyczna technika...

Brzęk szkła padającego na podłogę sprowadza nagle cale towarzystwo z salonu. Po
płoch, zgroza.
Krzyki: „światła!", „Jezus Maria", „Mój mąż”, „Ostrożnie!", „Wody!", „Po pachoł
ków! ".
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KARPIŃSKI z wyrazem bezbrzeżnego spokoju i szczęśliwej bezmyślności wyciąga 
przed się broczące krwią ręce. (s. 132)

Bohater nie okazał się ani śmieszny, ani tragiczny. I tu wchodzi
my na ścieżki absurdu, bo jak piszę Anna Krajewska - „Absurd po
wstaje wtedy, gdy sytuacja o znamionach tragiczności nie dostępuje 
godności tragizmu”54. Dodajmy, że rodzi się także wtedy, gdy ko
micznym sytuacjom odmówiony zostaje walor śmieszności.

54 A. Krajewska, Komedia polska XX-lecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy, 
Wrocław 1989, s. 113.
” J. A. Kisielewski, Życie dramatu..., s. 165 i 166-167.
w S. Brzozowski, Z teatru, „Glos” 1904, nr 44, s. 691.

Jednoaktówki Nowaczyńskiego były różnie oceniane, świadczą 
o tym chociażby diametralnie odmienne opinie Stanisława Brzozow
skiego i Jana Augusta Kisielewskiego. O Prawie mimikry Kisielewski 
pisał:

Jednoaktówka Nowaczyńskiego jest mieszczańskim melodramatem, o akcentach bez
nadziejnie przykrej, bezcelowej demonstracji jakiś zakazanych indywiduów z prowin
cji. [...] Takiemu to okropnemu widowisku każę autor przypatrywać się przez godzi
nę. Niektóre sceny i rysy są wiernie pochwycone z natury (dziwię się, iż autorowi 
chciało się schylać po rzeczy tak powszechnie wiadome), niektóre epizody doskonale 
zaobserwowane z powszechnie znanych dzieł, nie można zaprzeczyć, iż takie rzeczy 
zdarzają się na świecie, lecz co ten protokół śledczego może obchodzić artystę?55

Natomiast Brzozowski, omawiając wieczór jednoaktówek dany 
przez „Miłośników Sceny”, gdzie obok Prawa mimikry wystawiono 
Sytuację z dramatu Gorczyńskiego, stwierdził:

Prawo mimikry, Sobowtór, Wa lc Molskiego, Cyrce Warszawska - są to wszystko rze
czy w swoim rodzaju skończone, są to arcydzieła rysunku, pewnego, śmiałego i narzu
cającego się wszechwładnie. Są to dokumenty świadczące, że w Nowaczyńskim tkwi 
mistrz dramatycznej charakterystyki. Zastosowana do współczesności dosadność 
charakteryzacji - rodzi genialne karykatury niekiedy tragiczne [...]56.

Różnica w ocenie wynikała z przyjęcia odmiennych perspek
tyw: spojrzenia dramatopisarza - odnoszącego się do scenicznych 
walorów utworu - oraz spojrzenia filozofa i socjologa kultury. Pozwa
la ona uchwycić zagadnienie „nieczystości” naturalistycznej odmiany 
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jednoaktówki, jej nieatrakcyjność teatralną. Można zaryzykować stwier
dzenie, że w jednoaktówkach Nowaczyńskiego doprowadzone zostały 
do ekstremum - w imię postulatu nie tyle prawdopodobieństwa, ile 
szczerości, tak bliskiego Brzozowskiemu - założenia naturalizmu. Za
tem „bezcelowa demonstracja zakazanych indywiduów z prowincji” 
stawała się demonstracją życia przeciętnego widza. Naturalistyczna 
zasada, kładąca u podstawy teatralnego doświadczenia przyjemność 
przeżywania cudzego losu -, bo bohaterowie niczym nie różnią się od 
widzów i ich znajomych57, stawiała przed oczami banał życia. Nowa- 
czyński wykorzystał ograniczenia formy. Nieciekawa akcja, budowana 
na dobrą sprawę nie przez zdarzenia, ale przez gesty, słowa, wejścia 
i wyjścia postaci sprzyjała ekstensywnemu traktowaniu teatralnego 
tworzywa. Nijakość i bezbarwność zachowań bohaterów, która na po
zór kwestionowała potrzebę zaciekawienia widza, okazała się nośni
kiem fermentu.

57 Por. L. Fryde, Obrona farsy, [w:] Myśl teatralna polskiej awangardy 1919-1939. Antologia, 
oprać. S. Marczak-Oborski, Warszawa 1973, s. 368.
51 A. Nowaczyński, O dramacie z przeszłości, „Krytyka” 1906, s. 11-12.

Naturalistyczna karykatura bezwiednie obnażyła jałowość egzy
stencji. Nowaczyński miał być może świadomość tego faktu. Pisząc 
o dramacie z przeszłości, stwierdzał bowiem, że we „wstrętnych i wklę
słych” zwierciadłach realistycznego dramatu filisterska publika ogląda 
nudę swego własnego życia58.



Rozdział drugi
O zanikaniu happy endu i „matematyce wstrząśnień”

Świat musi być racjonalny, aby nadawał się do wytępie
nia, jeśli nie, komedia skończona1.

1 J. Misiewicz, O komedii, „Dialog” 1986, nr 1, s. 145.
' Por. M. Wosiek, Repertuar teatrów warszawskich. Teatr Ludowy 1899-1906, Warszawa 
1976; eadem, Historia teatrów ludowych. Polskie zespoły zawodowe, Wrocław 1975. W celu 
zilustrowania postawionej tezy posłużę się tylko jednym przykładem. W pierwszym sezonie działal
ności Teatru Ludowego w Warszawie (tj. 1899/1900 i lato 1900) wystawiono ogółem 55 sztuk, 
w tym 33 sztuki były to jedno- i dwuaktówki. Warto nadmienić, że w Aneksie do Repertuaru te
atrów..., zawierającym wykaz premier teatrów ludowych, z omawianych tutaj jednoaktówek 
pojawiły się tylko: Królowa bajka i Msza majowa M. Tatarkiewicza, Matka L. Rydla, W Dąbro
wie Górniczej, łf jesienny wieczór G. Zapolskiej, Warszawianka S. Wyspiańskiego, Z dobrego 
serca L. Rydla. Jednoaktówki grano jako składnik tzw. wieczorów śmiechu, które urządzano 
w krakowskim Teatrze Ludowym od 1902 roku, piszę o tym J. Michalik w Dziejach teatru 
w Krakowie w latach 1893-1915, t. 3, Kraków 1987, s. 42.
' P. Chmielowski, Dramat doby najnowszej, Lwów 1902, „Sposępnienie nastroju” to tytuł 
pierwszego rozdziału, wzmianka o krotochwilach znajduje się na stronie siódmej.

Jednoaktowa komedia w Młodej Polsce

Zasadnicze tezy i problematyka tego rozdziału wynikają z pytania 
o kształt i kondycję jednoaktowej komedii w Młodej Polsce. Wszak 
nie można zapomnieć, że komediowe drobiazgi zapewniały nadal re
pertuar wielu popularnym teatrom2. Wbrew oczekiwaniom i twierdze
niom Piotra Chmielowskiego o „sposępnieniu nastroju” nawet w jego 
farsowym nurcie3, w programach teatralnych przełomu wieków poja
wiało się wiele utworów komediowych, krotochwil, wodewili, a wśród 
nich cała rzesza sztuk jednoaktowych. O komediowym i farsowym 
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obliczu jednoaktowego repertuaru przełomu ostatnich stuleci i pierw
szych lat XX wieku w ogromnej mierze decydowało jednak dziedzic
two teatralne poprzednich epok4. Większość grywanych wówczas 
jednoaktówek to sztuki Fredrów, to dramaciki Józefa Blizińskiego, 
Michała Bałuckiego, Zofii Mellerowej, Władysława Koziebrodzkiego, 
to wreszcie jednoaktowe obrazki i komedie takich autorów, jak: Zyg
munt Przybylski, Stanisław Dobrzański, Marian Gawalewicz, Adolf 
Wallek-Walewski, Adolf Abramowicz, którzy zaczęli pisać dla teatru 
w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX 
stulecia5. Nie brakowało również sztuk francuskich (np. dużą popular
nością cieszył się Pocałunek Banville’a, jednoaktówki Labiche’a, 
wchodzącego przy ich tworzeniu w różne spółki autorskie). Wśród ta
kiego repertuaru pojawiały się jednoaktówki o tematyce współczesnej, 
pisane przez autorów przynależących do generacji młodopolan, choć 
pozostających niekiedy w bardzo luźnych związkach z tą formacją. 
Te, jako żywo, mogą potwierdzać przytoczoną diagnozę Chmielow
skiego. Niewiele jest wśród nich utworów komediowych, prawie nie 
ma fars, stanowią zatem odrębny jakościowo i tematycznie składnik 
teatralnej propozycji6.

4 Potwierdzają to słowa W. Feldmana: „Bądź co bądź repertuar dramatyczny mamy, natomiast 
narzekają dyrektorzy teatrów na brak polskiego repertuaru komediowego, narzekają tym 
bardziej, że publiczność w czasie niepoważnym odwraca się od Przybyszewskiego, poza 
Krakowem nie odczuwa prawdziwie Wyspiańskiego ni Słowackiego, domaga się zaś śmiechu 
wesołości” (W. Feldman, Współczesna literatura polska, t. 2, oprać. T. Walas, Kraków 
1985. s. 391-392).
5 Utwory S. Dobrzańskiego, Z. Przybylskiego, A. Walewskiego zostały zaliczone do dramatu 
popularnego, por J. Got, Drunuit popularny, [w:] Literatura polska w okresie realizmu i na
turalizmu, OLP, seria 4, t. 3, Warszawa 1969, s. 317-333. Popularny obieg jednoaktówki 
charakteryzują także serie wydawnictw dla teatrów amatorskich. Biblioteczkę Teatrów Ama
torskich proponowało Wydawnictwo Gebethnera i Wolla czy Księgarnia U. Altenberga we 
Lwowie. Tutaj wśród autorów królowali: Z. Przybylski, S. Dobrzański, pojawiały się też sztuki 
Z. Mellerowej i A. Anczyca.
6 O takiej zmianie może świadczyć na przykład fakt, że akwarelę sceniczną G. Zapolskiej Dzie
wiczy wieczór (nora bene bardzo słabą) wystawiano w Teatrze Miejskim w Krakowie w 1899 
roku razem z dramatem S. Przybyszewskiego Dla szczęścia.

Próba ilościowego określenia stosunku komedii do utworów 
dramatycznych, którym tej nazwy nie przypisywano, nie wypada ko
rzystnie dla jednoaktówki nawet wówczas, gdy pod uwagę weźmiemy 
twórczość autorów, mających na swoim koncie po kilka dramatów 
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w jednym akcie. Swoistym, ale reprezentatywnym przykładem, ilu
strującym proporcje pojawiania się komedii w jednoaktowej twórczo
ści Młodej Polski, jest siedem sztuk Adolfa Nowaczyńskiego, wśród 
których tylko trzy utwory noszą podtytuł - komedia, jeszcze mniej ko
medii pojawia się u Gorczyńskiego, autora wielu małych sztuk. Wska
zówka paratekstowa7 określa intencje autorskie, wskazując elementy 
kodu odbiorczego i wyznaczając oczekiwania gatunkowe u widza. Wśród 
jednoaktówek zamieszczonych w bibliografii podmiotowej tej części 
pracy tylko kilka nosi podtytuł komedia (są to B. Gorczyńskiego: Parodie 
miłości, Frania, Idealista', A. Nowaczyńskiego: Dom kalek, Walc Baro- 
na(!) Molskiego, Hamlet i Don Juan, Apostoł tanga', W. Perzyńskiego 
Majowe słońce, Konkurs i T. Rittnera: Lipy pachną). Nie Znajdziemy 
w nich - czego można by się spodziewać - wielu zabawnych quipro quo, 
zasadzek, pomyłek, śmiesznych gagów czy słownych żartów. Szkoda, że 
brakło większości tych scenicznych etiud nawet dozy humoru, a raczej 
wyczucia gry z konwencją, jaka pojawiła się w finale komedii Gorczyń
skiego Idealista', „niewidzialny uśmieszek Lasockiego wychyla się z ką
ta i zawisa nad rozpaloną głową «Idealisty»”8.

7 Paratckst tworzą komunikaty, które towarzyszą tekstowi głównemu, zaliczamy do nich tytuły, 
podtytuły, wstępy itp. Pojęciem tym za G. Geneltetn posługuje się U. Eco, Sześć przechadzek po 
lesiejikcji, przeł. J. Jarniewicz, Kraków 1996, s. 25.
" B. Gorczyński, Idealista. Szkic komediowy w jednym ukcie, [w:] Parodie miłości. Trzy jed- 
nouktowe lekkie komedie. Lwów 1908, s. 47.

Pomysł rodem z Alicji w Krainie Czarów, „uśmiech bez kota” 
(i w dodatku niewidzialny - to przecież metatekstowy, a nie teatralny 
komentarz!). Jednak ta żartobliwa i paradoksalna kwestia „kot bez uś
miechu, uśmiech bez kota” doskonale opisuje kondycję komediowej 
jednoaktówki. Krótkie dramaty dotknięte doświadczeniem naturalizmu 
odchodziły od komicznego żywiołu i zanurzały się w innej tematyce. 
Z drugiej strony, komediowe drobiazgi tchnęły starością, brakowało 
w nich nowych sposobów wzbudzania śmiechu. Rzadko wykorzysty
wano środki sprawdzone w jednoaktówce wcześniejszych okresów, 
bodaj jedynym z nielicznych przypadków było zastosowanie w kome
dyjce Gorczyńskiego Frania. Wesoły epizod z życia artystycznego 
w jednej odsłonie (bez obsłonek) chwytu z alfabetem kochanków czy 
zasady symetrii w Majowym słońcu Perzyńskiego. Często, gdy przy
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woływano bez samozapizeczenia i gestu reinterpretacji tradycję ko
mediową czy farsową, stare wzory i typy postaci, również i tematyka 
była przebrzmiała. Natomiast gdy sięgano po bardziej współczesne 
sobie tematy, komediowe lub farsowe zacięcie wykrzywiała reali
styczna tendencja, która nie dopuszczała do stosowania w odbiorze 
logiki teatru i przyzwolenia na brak życiowego prawdopodobieństwa. 
Nie akceptowała ludyczności dla niej samej, a zatem nie wzbudzała 
dystansu, jaki daje pomysł i śmiech. Z kolei odchodzenie od komizmu 
rodziło poczucie nijakości i beznadziejności. Przecież - o paradoksie! 
- śmiech stał się przedmiotem rozważań filozofów, kształtujących 
oblicze myślowe epoki (Nietzsche, Bergson, ale także Schopenhauer, 
a u nas oczywiście Brzozowski).

Powtórzmy zatem to dość zaskakujące spostrzeżenie: na po
czątku XX wieku powstaje stosunkowo mało jednoaktowych komedii 
również w nurcie popularnej dramaturgii, co więcej, prawie nie znaj
dujemy ich w dorobku takich autorów, którzy piszą wyłącznie na uży
tek sceny, jak: Kawecki, Kończyński, Krzywoszewski. Natomiast 
wśród sztuk Kiedrzyńskiego wiele drobnych komedii, fars, krotochwil 
pojawia się dopiero w związku z rozwojem teatrzyków małych form 
i ruchu kabaretowego, czyli wtedy, gdy komediowe drobiazgi zaczęły 
funkcjonować w innej teatralnej przestrzeni.

Co z happy endeml

Walor śmieszności i komizmu jest bardzo silnie związany z epoką, 
środowiskiem, antropologią kulturową9. Umberto Eco zauważał, że 
komizm rodzi się z naruszenia normy przez postać niższego rzędu, 
podczas gdy w tragedii norma naruszana jest przez postać wyższego 
rzędu. Jednak zasadnicza różnica między komizmem a tragizmem leży 
w świadomości naruszanej normy. W tragedii jest ona przywoływana, 

’ Wyliczenie to pochodzi z tekstu U. Eco, Komizm i norma; Semiología życia..., s. 335. Takie 
rozumienie komedii nie jest obce młodopolanom. A. Neuwert-Nowaczyński, podkreślając długie 
tradycje komedii obyczajowej i jej rozkwit w latach 1865-1880, stwierdza, że komedia jest 
zwierciadłem społeczeństwa. A. Neuwert-Nowaczyński, Dramat polski XIX w. Studium 
impresjonistyczne, „Ateneum” 1900, t. 3, z. 1-2. Część zatytułowana: Wielka tradycja komedii 
obyczajowej, s. 15.
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podlega rozważaniu, podczas gdy w komedii traktowana jest jako 
oczywistość i zostaje pominięta milczeniem. Eco, polemizując z Bach- 
tinowską tezą o wywrotowym i wyzwolicielskim charakterze śmiechu, 
stwierdzał, że komizm może się pojawić tylko wtedy, gdy norma jest 
ogólnie znana i w ten sposób niejako a rehours śmiech tę normę po
twierdza: „Kiedy panuje absolutny permisywizm i całkowity brak norm, 
niemożliwy jest karnawał, ponieważ nikt by nie pamiętał, co takiego on 
kwestionuje (mimochodem)”10. Ta reguła objaśnia także problem ga
tunkowy komedii modernizmu. Stosując ten schemat wnioskowania, 
Dobrochna Ratajczakowa ukuła termin anty-komedia. Nazwa komedia 
podkreślała anachronizm kodów gatunkowych i „utwierdzała dokonanie 
modernistów - «złą obecność» komedii we współczesnym dramacie 
i świecie”11. Anty-komedia mogła istnieć jedynie dzięki odwołaniu do 
norm gatunkowych zachowanych w niskich gatunkach, w twórczości 
komercyjnej.

10 Ibidem, s. 341.
1' „laka komedia musiała przekształcić się w ironiczny znak epoki, wyrażać napięcie i niewspół
mierność między konwencjonalnym znakiem świata przedstawionego a rzeczywistością, nie da
jącą się włożyć w stare ramy gatunku. Dzięki temu jednak ta modernistyczna ikona czasu zyskuje 
wartość metakomentarza. Mimo swej niechęci do niskich postaci gatunku żąda od odbiorcy wie
dzy o swej podwójnej naturze - czarnej i jasnej, literackiej i teatralnej”. D. Ratajczakowa, 
Komedia w epoce Młodej Polski, [w:] Stulecie Młodej Polski. Studia pod redakcją M. Podrazy- 
-Kwiutkowskiej, Kraków 1995, s. 519-531.
l: Por. Z. Wołoszańska, Komedia, hasło [w:j Słownik literatury polskiego oświecenia, red. 
T. Kostkiewieżowa, Wrocław 1996, s. 224-233. Rodzaj zakończenia był wyróżnikiem 
gatunku: „koniec w tragedii zwyczajnie bywa smutny, w komedii zaś zawsze wesoły” (ibidem, 
s. 226). Nieprzypadkowo odwołuję się do ustaleń dotyczących komedii XVIII wieku, wszak 
wtedy lonnowała się poetyka gatunku.
11 Por. R. Taborski, Komedia — sztuka — dramat. Z badań nad gatunkami dramatycznymi 
w Polsce 1980-1918, [w:] B7kręgu młodopolskiego dramatu i teatru. Dwa szkice, red. R. Ta
borski, Kielce 1991. Należy też przypomnieć, że T. Rittner domagał się wszechstronności 
komedii, przezwyciężenia jednorodności stylowej, miało się w niej znaleźć miejsce i na śmiech, i na 
płacz. T. Rittner, Komedia, „Kurier Warszawski” 1911, nr 285, s. 5-6. Por też. D. Rataj
czakowa, Komedia w epoce Młodej Polski...

Niebagatelnym składnikiem oczekiwań wyznaczanych nazwą 
genologiczną było nastawienie na happy end'* 1 11. Mimo zacierania Dy- 
stynktywnych cech komedii i preferowania w Młodej Polsce obojęt
nego gatunkowo określenia dramat czy sztuka, autorska decyzja na
zwania utworu komedią była znacząca nawet wówczas, gdy wyróżniki 
gatunkowe prawie zostały zatarte13. Odautorskie nazewnictwo służyło 
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w tym wypadku nie tylko uściśleniom gatunkowym, ile miało funkcję 
demaskatorską i ironiczną. W większości wspomnianych komedii re
guły gatunku - a zwłaszcza przestrzeganie zasady pozytywnego za
kończenia - prawie nie są respektowane, za „niechlubne” wyjątki 
zaspokojenia wymogów konwencji mogą uchodzić jedynie: Konkurs, 
Majowe słońce Perzyńskiego, z trudem stara się im sprostać „lekka ko
media” Gorczyńskiego Frania. Tę, jak i dwie następne komedie okre
ślone przez autora jako „lekkie”, najlepiej opisuje kategoria parodii, 
w tym parodii pozytywnego zakończenia.

U Nowaczyńskiego z kolei, sfera komediowych odniesień nie 
była wyznaczona przez walory strukturalne. W jego utworach brak jest 
scenicznych chwytów, nie ma ciekawych i wzbudzających śmiech 
perypetii, nie mówiąc już o szczęśliwym rozwiązaniu. Zarówno Dom 
kalek, jak i Walc Barona(!) Moskiego, czy wreszcie Hamlet i Don 
Juan kończą się nijako, można wręcz rzec, że urywają się w momen
cie równie przypadkowym, jak się zaczęły. Podstawową przeszkodą 
w uzyskaniu happy endu jest fakt, że postacie nie podejmują prawie 
żadnych zabiegów, które mogłyby być zwieńczone pomyślnym rezul
tatem. Wydaje się, że tym co różni komedie od jednoaktowych drama
tów Nowaczyńskiego, jest ośmieszenie prezentowanego zjawiska, 
rodzące się z połączenia oczekiwania odbiorcy na szczęśliwy finał 
z nijakością zaprezentowanego zakończenia.

Tytuł sztuki Jerzego Żuławskiego Finał komedii można uznać 
za wskazówkę przy interpretacji interesującego nas zagadnienia. Kod 
gatunkowy został wskazany, jednak treść utworu zaprzecza idei happy 
endu. Nieszczęśliwe zakończenie sztuki, czyli samobójstwo jednego 
z bohaterów, przekreśla reguły teatralnego świata. Zamiast komedii, 
a nawet farsy pojawia się modernistyczny obrazek, o dziwo o dydak
tycznym wydźwięku! Finał komedii oznacza wyczerpanie się wzorca.

Pytanie o happy end staje się ważne także wtedy, gdy spróbu
jemy zestawić komedię jednoaktową z wieloaktową (odwołuję się tu
taj do nazewnictwa autorskiego, a nie poetyki gatunku). Najlepszym 
polem do porównań wydaje się w tym wypadku jednoaktówka Tade
usza Rittnera Lipy pachną (1903), i pełnospektaklowa sztuka Głupi 



Rozdział drugi 253

Jakub'4, która wyrosła z wcześniejszego, małego dramatu. Roman Ta- 
borski nazwał Głupiego Jakuba ponurym Ibsenowskim dramatem, 
Maria Podraza-Kwiatkowska zaliczyła go do grupy sztuk naturali- 
styczno-realistycznych14 15. To współczesna perspektywa. Rittner nazwał 
swój utwór komedią, gdyż - według niego - komedia miała się cha
rakteryzować „boską, ironiczną wszechstronnością”, tak jak chwila 
„winna mieć tysiąc zapachów”16. Płacz i śmiech, unikanie jednostron
ności stylu, a przede wszystkim postulat prawdy, a nie czystości ga
tunku, spowodował, że Dobrochna Ratajczakowa uznała sztukę Ritt- 
nera za charakterystyczny przykład modernistycznej anty-komedii17. 
Dlaczego autor wzbraniał się nazwać komedią Lipy pachnął

14 Jak informuje Zbigniew Raszewski, odkrywca tej sztuki, która nigdy nie była drukowana ani 
wystawiana na scenie: „Obok tytułu Rittner otwarł nawias i napisał „coinmedia”, co jednak za
raz przekreślił” (Z. Raszewski, Tadeuszu Rittnera ..Lipy puchną", czyli jak powstał „Głupi 
Jakub", [w:J Muneru litteruria ku czci Romana Pollaka, Poznań 1962, s. 241.
15 Głupi Jakub „komedią został nazwany w sensie czysto konwencjonalnym. W tym ponurym 
i przygnębiającym, «ibsenowskim» dramacie wszyscy przegrywają: tytułowy Jakub traci uko
chaną Hanię i umiłowaną pracę, Hania traci Jakuba i decyduje się wyjść za mąż za bogatego, 
ale odrażającego starca, wreszcie Szambelan ożeni się wprawdzie z Hanią, ale z pełną świa
domością, że zdecydowała o tym nie miłość, ale jego pieniądze. Sztuka kończy się sceną gry 
Hani z Szambelanem w domino. Nietrudno się domyślić, zwłaszcza znając charaktery obojga 
partnerów, jak będzie wyglądało przyszłe pożycie tej «młodej pary!»” (R. Taborski. W kręgu 
młodopolskiego dramatu..., s. 44; por. też: M. Podraża-Kwiatkowska, Ibsenowsku 
„prawda " w literaturze Młodej Polski, „Ruch Literacki” 1996, z. 2, s. 141.
14 T. Rittner, Komedia, „Kuner Warszawski” 1911, nr 285, s. 5-6, wcześniej problem ten 
podjął w artykule O teatrze „wesołym " i „smutnym ", „Świat" 1906, nr 17, s. 9-10. Warto przy
pomnieć, że wypowiedzi Rittnera o komedii są wyjątkiem, gatunek ten - w przeciwieństwie do 
tragedii - nie stał się przedmiotem rozważań, np. B. Gorczyński w artykule O dramacie 
z teraźniejszości. Refleksje na dobie, („Krytyka” 1907, z. 10, s. 173-178), chociaż tytuł suge
rowałby także ocenę zjawiska komedii, wcale nie podejmuje tej problematyki.
17 D. Ratajczakowa, Komedia w Młodej Polsce..., s. 528.

Fakt, że Rittner nie wystawił ani nie opublikował tej sztuki, 
skłonił Zbigniewa Raszewskiego do wysunięcia hipotezy, iż w jedno
aktówce zasugerowana została o wiele drażliwsza obyczajowo sytu
acja niż w pełnym dramacie (Stryj mógł być ojcem Jakuba) i że lęk 
przed skandalem powstrzymał autora od jej wydania. Pozwolę sobie 
wysunąć jeszcze jeden domysł. Jednoaktówka ta operuje ogromnie 
nikłym materiałem fabularnym. Właściwie nie wyjaśnia się, dlaczego 
Jakub i jego rodzina żądają od Stryja pieniędzy, w jakiej są sytuacji 
finansowej, widz nie wie też, kiedy Stryj poślubił Malwę, jakie sto
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sunki łączyły ją z Jakubem, zresztą niewiadomych jest o wiele więcej. 
Dodatkowych informacji nie wnoszą dialogi, wręcz zadziwiające swoją 
lakonicznością. Ogromna ilość wielokropków, pauz, pytajników utrud
nia skonstruowanie fabularnego szkieletu, lecz pomaga budować na
strój, atmosferę czerwcowej nocy:

MALWA: Pachną lipy.
STRYJ: Graj!
MALWA: (grając) Zero-zero.
STRYJ: Spokojnie.
MALWA: Ja spokojna. Same białe...
STRYJ: Patrzysz raz tu, raz tam... Nie kręć głową, bo mię to drażni.
MALWA: Przepraszam... pachną lipy...
STRYJ: Stałaś na balkonie.
MALWA: Gorąco... Dlatego, że gorąco.
STRYJ: W tym czerwonym szlafroku.
MALWA: A w tym.
STRYJ: (przedrzeźniając) „A w tym”, (ze złością) ...Całkiem tak wyglądasz, 
jak te... damy...
MALWA: Białe - sześć... (s. 248)

Gra w domino i poetyckie nieomal wykorzystanie - powtarzają
cej się jak leitmotiv - informacji o upalnej nocy i drażniącym zapachu 
lip, tworząc sytuacyjną i teatralną metaforę, towarzyszą aktowi zdrady. 
Wydawałoby się, że jesteśmy na gruncie komedii, bo przecież w swej 
niższej, farsowej odmianie wciąż żywi się ona wątkiem zdrad. Ale tam 
mąż-rogacz zawsze zostaje udobruchany, a naruszenie normy nie po
woduje jej obniżenia, bo wszystko ma jedynie służyć zabawie, budzić 
śmiech18. Rittner sprzeniewierzył się tej zasadzie, zdrada wypływa 
jakby mimochodem, rogacz nie jest ani śmieszny, ani godny współ
czucia, skrywanych sympatii nie budzą kochankowie, bo nie są kre
owani na farsowe typy, a za mało o nich wiemy, by móc psycholo
gicznie i socjologicznie interpretować ich postępowanie. To nawet nie 
jednoaktowa anty-komedia.

'* Tak jest np. w scence W. Perzyńskiego Obrońca honoru, czy wspomnianej już jego komedii 
Majowe słońce, tutaj jednak ten motyw ulegnie podwojeniu, ponieważ równocześnie zdradzają 
żona i mąż.
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Może wytłumaczeniem wahań przy użyciu genologicznego 
określenia jest fakt, że w pełnospektaklowej sztuce zachowana została 
pamięć norm kwestionowanego gatunku, a prezentowany problem był 
należycie uzasadniony środowiskowo i psychologicznie. Prawdziwie 
komediowe, a zatem teatralne zakończenie, czyli ślub Jakuba z Hanią 
i mimo wszystko akceptacja tego związku wyrażona przez Szambela- 
na, byłoby jak negatyw finału Głupiego Jakuba. W jednoaktówce bra
kuje jednoznacznego zakończenia. Szczupłość materiału obyczajowe
go, uczynienie z partii gry w domino momentu centralnego, niwelują 
komediowe klisze, a całkowicie zaprzecza im końcowy fragment:

SIOSTRA: (rozpaczliwie) Pieniędzy... Pieniędzy...
JAKUB: (jak wyżej) Ach tak?... Pieniędzy... Nie mam... ale...
SIOSTRA: (jak wyżej) Nie masz., (krzycząc) Nie masz 
Głos BRATA: Nie ma?
JAKUB: Czekaj, Miniu, to głupstwo... Zapomniałem. Pieniędzy. Ale... 
Głos MATKI: Nie ma?!
JAKUB: Ale mówię ci... Tak mi pachną włosy, ręce... Pocałuj mię, zobaczysz... 
Tu i tu... Mimuś... Tak pachnie... Jak lipy... Pachną lipy... (s. 253)

Sens komedii „urzeczywistnia się w stosunku do świata”19, ten 
utwór może właśnie był zbyt drastyczny obyczajowo, bo bez śmiechu 
i bez uzasadnień środowiskowych, obyczajowych, i bez ludycznych 
czy satyrycznych założeń pokazał człowieka poddanego władzy in
stynktu, ulegającego chwili, irracjonalnym impulsom, uzależnionego 
od natury. Być może była to kwestia bardziej drażliwa obyczajowo niż 
uczynienie z Hani w Głupim Jakubie kochanki głównego bohatera. 
Wszystko to sprzymierzone z sugestywną atmosferą dawało ładunek 
emocjonalny wykraczający poza dotychczasowe przyzwyczajenia wi
dzów, powodowało zaskoczenie, sprzymierzało biegun komedii z bie
gunem poetyckości (irracjonalizmu), kwestionując zdroworozsądkowy 
porządek, na którym opiera się komedia. W dodatku nie triumfowała tu, 
tak jak to ma miejsce w anty-komedii, powszechnie przyjęta norma.

19 J. Misiewicz, op. cit., s. 142.

Przejdźmy do pewnych uogólnień. Jednoaktowa komedia, która 
funkcjonowała w XIX stuleciu, miała zachowawczą naturę, odnosiła 
się do zastanego, zrozumiałego obrazu świata, świata wpisanego w łat
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wo rozpoznawalne formy, kreującego stałe typy postaci i modele za
chowań. Zmiany zachodzące na początku XX wieku, dotyczące za
równo struktury społecznej, jak i dekompozycji norm obyczajowych, 
spowodowały, że komediowa jednoaktówka stanęła przed problemem 
odtwarzania wciąż zmieniającej się rzeczywistości, na dodatek na jej 
formę wpłynęła lekcja realizmu i naturalizmu. Ciążenie ku prawdopo
dobieństwu wypierało farsowe chwyty z przebierankami, paralelnymi 
bądź lustrzanymi sytuacjami czy postaciami, które miały wzbudzać 
jedynie śmiech i zabawę, bo przecież „farsa to świat ustawicznej prze
bieranki przy zachowaniu stałych typów”20, to mikrokosmos działają
cy według reguł, które nie respektują zasady życiowego prawdopodo
bieństwa, rządzony przez symulację i pozór, jawną teatralność. Te 
wszystkie przymioty - tak cenne dla popularnego obiegu scenicznego 
- przechowała kilkuaktowa farsa dwudziestolecia międzywojennego, 
która, jak to wykazała Krajewska, stanowiła rezerwuar chwytów i za
plecze dla parodii i absurdu, czyli model zaprzeczony dramatów Wit
kacego, Gombrowicza i innych21.

211 A. Krajewska, Komedia polsku XX-lecia międzywojennego. Tradycjonaliści i nowatorzy, 
Wrocław 1989, s. 122. O Tarsie por. M. Szpakowska, Farsa, czyli coś do śmiechu, „Dialog” 
1986, nr U.s. 129-133.
21 Por. A. Krajewska, op. cit.
22 Por. S. Swiontek, Znak, tekst i odbiorca w teatrze, [w:] Problemy teorii dramatu i teatru, 
wybór i oprać. J. Degler, Wrocław 1988, s. 437-441. „Znaczeniotwórcza działalność widza 
w czasie trwania widowiska teatralnego polega nic tylko na dekodowaniu znaków zawartych 
w komunikacie teatralnym, ale również na podjęciu działalności znakotwórczej, opartej na 
wspólnym - wraz z twórcami przedstawienia - znakowaniu rzeczywistości” (s. 440).

Jednoaktowej komedii blisko było do nastrojowego lub saty
rycznego obrazka, w którym liczyła się tkanka obyczajowa. Co ważne, 
jednoznaczny komediowy finał najczęściej zastąpiony został przez za
kończenie otwarte. Miejsce happy endu zajęła sugestia, zakwestionowa
na została tym samym samowystarczalność komedii, przynoszącej jed
noznaczne rozstrzygnięcia (aby prześledzić to zjawisko, wystarczy 
porównać chociażby wspomniane już Parodie miłości Gorczyńskiego 
i podejmujące ten sam wątek humoreski sceniczne - najczęściej tłuma
czone - Zygmunta Niedźwiedzkiego). Wydaje się, że doszło tu do gło
su rozumienie dramatu jako znaku, którego sensy konstytuują się do
piero w interakcji z widownią22. W artykule z 1910 roku Smutek 
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humorystów W. Giinther pisał, że komizm rodzi się wtedy, gdy od
biorca nie odczuwa związku współczucia z przedmiotem śmiechu. 
Stwierdził również, że: „Różnica między dramatem a komedią istnia
łaby więc raczej w stosunku widza do treści utworu, nie zaś w treści 
samej”23. W ten sposób widz stawał się prawodawcą gatunku.

’’ W. Günther, Smutek humorystów, „Museion” 1913, z. 8, s. 53.
24 Z. Przesmycki, Nadsceny i kabaret)’ artystyczne, [w:] idem, Wybór pism krytycznych, 
oprać. E. Korzeniewska, t. 2, Warszawa 1967, s. 139-147, pierwodruk Nadsceny w „Chime
rze” 1901, t. 3; A. Nowaczyński, Niekonsekwencje o sztuce w kabaretach, „Ateneum” 1903, 
t. l.z. 1; idem, Cabaretiasis, [w:J Wczasy literackie. Warszawa 1906, s. 153-178. Jednym z po
wodów wzrostu zainteresowania tym zjawiskiem były artykuły T. Rittnera, Variété, „Czas” 
1901. nr 144 i 146 oraz A. Dobrowolskiego, Teatr secesji, l-ll, „Kurier Teatralny” 1901, nr 
22 i 23. O kabaretach i nadscenach por. L. Appignanesi, Kabaret, prze! A. Kreczmar, 
Warszawa 1990.
25 Z. Przesmycki, op. cit., s. 142.

„To rzeczy zwarte, krótkie, przejrzyste”. Jednoaktówka 
w teatrach małych form

Rozwój teatrów małych form i kabaretów spowodował zwiększenie 
zapotrzebowania na jednoaktowe sztuki. Rozróżnienie na teatry arty
styczne oraz nadsceny pojawiło się, gdy zaczęły powstawać kabarety 
i teatrzyki miniatury najpierw we Francji, a potem na szeroką skalę 
w Niemczech i w Austrii. Głos w dyskusji zabrali wówczas Tadeusz 
Rittner, Zenon Przesmycki, Adolf Nowaczyński24. Zjawisko kabare
towej i iiherbrettlowej rozrywki było w przeważającej mierze oceniane 
negatywnie - jako nie mające nic wspólnego ze sztuką. Charaktery
styczne pod tym względem jest stwierdzenie Miriama:

Sztuka nie jest rozrywką ani też sposobem zadawalania tanich po dobrym trawieniu 
sentymentów, czy też upodobań do pieprznych bezmyślnych żartów i do plotkarsko- 
pamfletowych aluzji25.

Nowaczyński - choć podzielał krytykę - wskazywał na wewnę
trzne zróżnicowanie nurtu. Według niego kabarety i nadsceny - mimo 
że ugrzęzły w błocie ordynarności i trywialności - u swych początków 
proponowały taki rodzaj rozrywki, który miał służyć „rozbudzaniu 
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apatii «inteligentnych» warstw, [...] rewoltowaniu małomieszczań- 
stwa, wrogiego każdej radykalnej krytyce [...]”, w nadscenach było 
„pole dla sztuki miniaturowej, dla sztuki małej, lekkostrawnej, dla 
pantomimy, parodii, trawestacji, pamfletu, muzyki wesołej, ale nie try
wialnie operetkowej [...]”26. Na małych scenach nie wystawiano sztuk 
dla elitarnej publiczności, ale dla szerokiej i zgłodniałej rozrywki wi
downi, dlatego prowokowano widza stosowaniem jaskrawych efek
tów, niespodzianek.

26 A. Nowaczyński, Cabaretiasis..., s. 160 i 177.
27 Jak podaję J. Michalik, w części dramatycznej znalazły się następujące propozycje: Majowe 
słońce W. Perzyńskiego, Logika serca G. A. Caillaveta i R. Flersa, Oświadczyny A. Czechowa, 
Portfel O. Mirabeau, Pana Badin, List pieniężny. Strach przed kijem G. Courteline’a. J. Mi
chalik, op. cit., s. 96. Publikacja ta jest dla mnie źródłem informacji o Figlikach i krakow
skich kabaretach, s. 70-125.
2H Informacja na podstawie przypisu, jakim Irzykowski opatrzył dramat Człowiek przed so
czewką, [w:] K. Irzykowski, Wiersze, dramaty, red. A. Lam, Kraków 1977, s. 558.
2’ K. Wroczyński, Pól wieku wspomnień teatralnych. Warszawa 1957, s. 137. O kabaretach 
w okresie Młodej Polski por. też T. Stępień, Kabaret literacki, hasło [w:] Słownik literatury 
polskiej..., s. 439-441. O popularności tego nurtu może świadczyć fakt, że dla mającego powstać we 
Lwowie kabaretu literackiego „Hades” G. Zapolska napisała w 1907 scenkę Ulicznica. Łożyła ona 
w sobie elementy techniki nastrojotwórczej, niedookreśloności symbolicznych skojarzeń z tradycją 
kupletów i farsy, ale i z odwołaniami do sztuki współczesnej, np. do F. Ropsa. Kabaret nie

W Polsce nasilenie tego trendu przypada na drugą połowę 
pierwszego dziesięciolecia XX wieku i lata przed pierwszą wojną 
światową. Zjawisk charakteryzujących ten nurt jest wiele, toteż po
przestanę na przypomnieniu najbardziej spektakularnych przedsię
wzięć. W 1906 roku powstały w Krakowie Figliki, które ich twórca, 
Arnold Szyfman, nazwał teatrem małych form, zaś recenzenci sytu
owali między teatrzykiem rozmaitości a kabaretem, pojawiły się też - 
za sprawą jednoaktowego repertuaru - skojarzenia z paryskim Théâtre 
Libre27 *. W latach 1908-1909 Adolf Nowaczyński nosił się z zamiarem 
stworzenia w Warszawie teatru wzorowanego na paryskim Grand 
Guignol. Dla tej sceny Irzykowski napisał sztukę Człowiek przed so- 
czewkrf*. Przed pierwszą wojną światową w Warszawie zaczęły się 
pojawiać teatrzyki wystawiające skecze bądź jednoaktówki. Jak wspo
mina K. Wroczyński, nazywano je z niemieckiego nadscenkami 
(Überbretll) lub - na modłę petersburskiego „Krzywego Zwierciadła”, 
czy też moskiewskiego „Nietoperza” - teatrami miniatur29. O rozwija
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jącym się zapotrzebowaniu na ten typ teatru może świadczyć ilość 
powstających scen. Na przykład w Warszawie otwarto w listopadzie 
1912 roku teatrzyk Miniatura, w styczniu 1913 roku rozpoczęły dzia
łalność Nowe Miniatury, a w maju tegoż roku w Dolinie Szwajcarskiej 
pojawiły się Warszawskie Miniatury, zwane później Figlikami. Ro
snące zainteresowanie małymi formami dramatycznymi, w tym także, 
a może zwłaszcza, jednoaktowymi operetkami, wodewilami i kome
diami, doprowadziło do powstania Teatru Nowoczesnego, którego 
inauguracyjne przedstawienie miało miejsce 5 grudnia 1914 roku. Ze 
względu na repertuarowe potrzeby tej sceny zorganizowano nawet 
konkurs na oryginalną jednoaktową farsę, która nie mogła trwać dłużej 
niż 40 minut. Niestety, plon tego konkursu nie odpowiadał oczekiwa
niom. Co prawda, ogłoszono zwycięzców i wystawiono sześć fars 
konkursowych, a także wyróżniono kilka sztuk, wśród nich Lekcję 
Jerzego Szaniawskiego (ukrywającego się pod pseudonimem Szaw- 
łowski), która okazała się debiutem autora Dwóch teatrów, jednak nie 
ożywiło to na dużą skalę produkcji oryginalnych, rodzimych jednoak- 
towych komedii oraz fars30.

powstał l braku funduszy, scenka natomiast została opublikowana dopiero w 1932 roku w „Wiado
mościach Literackich” 1932, nr 15, s. 3.

O teatrach miniatur por. R. Taborski, Warszawskie teatry prywatne w okresie Młodej 
Polski 1905-1918, Warszawa 1980, rozdz. Pierwszy sezon Teatru Nowoczesnego, s. 157-174, 
oraz K. Wroczyński, op. cit., rozdz. „Czarny Kot", s. 136-151 oraz s. 147-148; E. Krasiń
ski, Warszawskie sceny 1918-1939, Warszawa 1976, rozdz. U progu niepodległości, lista efeme
rycznych teatrzyków pojawiających się w latach 1914-1918 jest dość długa: „Teatr na czasie”, 
„Venus”, „Żywa Mucha”, „Mignon", „Wodewil”, „Aquarium”, „Polskie Miniatury”, „Bi-ba-bo”, 
„Chochoł”, „Czarny kol”, „Sfinks”, .Argus”, „Mozaiki"
3 ' Te wnioski nakładają się na uwagi dotyczące cezury między dramatem młodopolskim a dramatami 
początków dwudziestolecia międzywojennego, por. J. Popiel, Dramat a teatr dwudziestolecia 
międzywojennego, Kraków 1995, s. 7-12; R. Nycz, Kilka uwag o formacji modernistycznej, [w:] 
Stulecie Młodej Polski..., s. 283-307, z historycznoliterackiego punktu widzenia zastanawiał się nad 
datą graniczną 1918 roku, i odnosząc się do zagadnień dramatu, stwierdzał:,.Nie istnieje, jak myślę, 
np. żadna istotna cezura oddzielająca dramat międzywojenny od młodopolskiego [...]” s. 287.

Nie znajdujemy wielu tekstów z tamtego czasu. Tym bardziej, 
że ich żywot ograniczał się najczęściej do zaistnienia na scenie, ale już 
nie w druku. Pojedyncze sztuki, które staną się przedmiotem oglądu, 
pochodzą także z końca drugiego dziesięciolecia, wydaje się bowiem, 
że nie ma bardzo widocznych wyznaczników, które odróżniałyby 
jednoaktówki powstałe przed i bezpośrednio po I wojnie światowej31. 
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Rozwój teatrzyków miniatur, kabaretów zwiększył zapotrzebowanie 
na drobne sztuki sceniczne, najczęściej były to skecze, krotochwile, 
groteski lub parodie. W małych teatrach pojawiało się mnóstwo pari- 
sian, do ciekawszych polskich propozycji zaliczyć należy drobiazgi 
Wroczyńskiego, Winawera, Choromańskiego32 czy Jastrzębca-Zalew- 
skiego. Te ostatnie najlepiej ilustrują charakterystyczne przekształce
nia, jakim ulegał mały dramat. Widz miał zostać złapany w pułapkę 
zaskoczenia i dezorientacji.

12 Jednoaktówki Winawera wystawiano w Teatrze Nowoczesnym, ,.Rozmaitościach" i ,.Matyni", 
a Choromańskiego były grane kolejno: w Teatrze Nowoczesnym - Po maskaradzie w roku 1915, Po 
egzekucji. Scena nastrojowa w 1916 r., w „Mozaice" - Adam i Ewa (Skecz z muzyką W. Krupiń
skiego) w 1918, w Teatrze „Miniatury” - Wisielec. Groteska w 1918 r. Przy okazji przypomnieć 
można jeszcze o jednoaktowych farsach S. Kiedrzyńskiego, wystawianych w teatrzykach miniatur: 
Złodziej. Krotockwila w / akcie (,jvlomus” 1912), Rejent w klatce. Farsa w 1 akcie (.Miniatury" 
1914), Trybunał rewolucji. Tragifarsa w 1 akcie („Czarny Kot" 1919), Don Juan z Pipidówki. Farsa 
w 1 akcie. („Szkarłatna Maska” 1925).
13 K. Irzykowski, Recenzja ze spektaklu „Szkarłatna Maska” z 24 III 1925, [w:] Pisma 
teatralne 1896-1926, oprać. J. Bahr, Kraków 1995, s. 267.

„Obowiązuje silny atak na widza”, czyli o naruszaniu 
przyzwyczajeń odbiorczych

Specyficzna atmosfera teatrzyków miniatur sprzyjała przekształcaniu 
przyzwyczajeń odbiorczych.

Według autora Dobrodzieja złodziei małe teatrzyki, na przykład 
teatr grozy, który miał zabawiać - strasząc, rządziły się odrębnymi 
prawami. Było w nich miejsce na sceniczny eksperyment:

Twórczość grand-guignolowska jest przeciwstawieniem [...] mazgajstwa. To rzeczy 
zwarte, krótkie, przejrzyste. Matematyka wstrząśnień. Elektronika niespodzia
nek. Obowiązuje silny atak na widza. Efekty, które w innym teatrze są niemal wyłą
czone jako zbyt okrutne, grube lub niesmaczne, tu są - na miejscu. Tu jest konwencja 
(umowa milcząca między widzem a autorem i aktorami), że brutalności nie bierze się 
za złe. Nie przychodzi się po wrażenia wzniosłe i czułe, lecz po... ciarki!”33
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Cytat ten może posłużyć jako wskazówka przy interpretacji wie
lu jednoaktówek, w tym Człowieka przed soczewką czyli sprzedanego 
samobójstwa Irzykowskiego34.

Człowiek przed soczewką byl pierwszą częścią cyklu Jarzmo kaudyńskie, drugą częścią tego 
cyklu jest Człowiek z pożaru powstały w 1917 roku, a trzecią Człowiek przed jubileuszem (ten 
ostatni dramat nie był nigdy publikowany i pozostaje w rękopisie). Por. K. Irzykowski, 
Wiersze..., s. 558. Dodajmy, że w latach dwudziestych za polski odpowiednik paryskiego 
Grand Guignol uznał Irzykowski teatrzyk „Szkarłatna Maska”, por. K. Irzykowski, Pisma 
teatralne 1896-1926..., s. 266-268, 282-283, 290-291. Tutaj też znalazło się wyżej użyte okre
ślenie teatru grozy, s. 290.
” Motyw sprzedaży duszy diabłu był parodiowany już przez F. Faleńskiego O głupim Gawle. 
Klechda niemądra (1893). W. Bolecki przypomina ten utwór, omawiając działania parody- 
styczne, które legły u podstaw modernistycznej groteski. Por. W. Bolecki, Od potworów do 
znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne, „Pamięt
nik Literacki” 1989, z. 1, s. 94-95.
16 Fragment recenzji z przedstawienia w „Szkarłatnej Masce”. K. Irzykowski, Pisma te- 
atrulne..., s. 268.

Sztuka odwołuje się do motywu zaprzedania duszy, który pod
lega jednak charakterystycznej transpozycji. Pakt nie zakłada bowiem 
sprzedaży duszy, lecz sprzedaż samobójstwa35. „Współczesny diabeł” 
zainteresowany jest jedynie chwilą samobójczej śmierci, oto zasadni
cze odwrócenie, które rodzi groteskę.

Przysłowiowe ciarki - o których pisał Irzykowski - czyli efekt 
zaskoczenia widza, powstają dzięki grze z konwencją:

Niekiedy widz podgląda tę robotę, domyśla się wyprzedza efekty - i w tym też jest 
jego zabawa - ale gdy go jednak coś zaskoczy, ma ciche zadowolenie, a jednak świat 
jest ciekawy36.

Oś fabularną tworzy - jak w balladzie Mickiewicza Pani Twar
dowska - motyw paktu. Akcja zaczyna się w momencie, gdy Itaker 
postanowił sfinalizować układ i nie daje pieniędzy na zapłatę kolejne
go długu. Już od samego początku jednoaktówki co rusz zahaczamy 
o komediowe, a może nawet farsowe schematy, służące grze z kon
wencją i oczekiwaniami odbiorców. O tym, że jest to zabieg świado
mie wpisany w utwór, świadczą instrukcje Arona dawane Władysła
wowi. Z pewnością można je także potraktować jako wskazówki me- 
tatekstowe:
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ARON: Publiczność jednak łaknie właśnie tragedii, circenses, musisz być przygnębio
nym, ponurym!
WŁADYSŁAW: A cóż to obchodzi twoją wytworną publiczność, jak ja się zachowu
ję, jeżeli tylko jestem autentycznym samobójcą! Jestem właśnie w tej miłej sytuacji, że 
nie muszę pracować jak aktor, bo wszystko, co zrobię, będzie prawdą! [...] 
ARON: Więc jak człowiekowi inteligentnemu objaśnię ci to na rozum. Raz w pewnym 
teatrze grano Walkę motyli Sudermanna. Jest tam pewna rola ślepej dziewczyny. Nowa 
aktorka zagrała ją na próbie w ten sposób, że chodziła prosto przed siebie, pewnie, nie 
zbaczając ani na prawo, ani na lewo, bez pomyłki, tak jakby była widząca. Zdziwiony 
dyrektor sprzeciwił się takiemu sposobowi grania, lecz aktorka odparła, że była dozor- 
czynią w zakładzie dla ślepych i wie, że autentyczni ślepi tak właśnie chodzą Dyrektor 
zastanowił się i powiedział: „Ma pani słuszność, pani wie to lepiej - ale publiczność 
nie wie i dlatego niech pani gra po staremu, tj. niech pani chodzi powoli, wyciąga ręce 
przed siebie, maca, itp., jak początkująca ślepa”. Teraz rozumiesz? (s. 585-586)

Porozumienie z widzami trwa dzięki istnieniu konwencji. Irzy
kowski świadomie się do niej odwołuje, wie jak ją wprowadzać do 
utworu i jak ją naruszać37. Toteż uruchamia schematy komediowe, far
sowe, a nawet wzorce tragedii. Na przykład udaje, że przestrzega że
laznej zasady farsy, w której strzelba wniesiona w pierwszym akcie 
musi wypalić w ostatnim - w Sprzedanym samobójstwie rolę strzelby 
przejmuje, cichaczem wniesiony, aparat kinematograficzny. Pojawia 
się też nieśmiertelny motyw trójkąta, chociaż tym razem w nieco ina
czej skonfigurowanym modelu; małżeństwo jest separowane, a o wzglę
dy Małgorzaty, ze wzajemnością zakochanej w swoim mężu, zabiega 
Przyjaciel - charakterystyczna postać z komedii opartych na intrydze 
erotycznej, dotyczącej nieporozumień małżeńskich38. Dodajmy od ra
zu, motyw przyjaciela domu - sygnalizowany w pierwszej scenie - nie 
ulegnie wykorzystaniu, Jerzy nie odegra żadnej roli w małżeńskich 
perypetiach, jego zadaniem jest prowokować publiczność możliwością 

17 Omawiając Zatrzask, komedię w 1 akcie W. Jastrzębca-Zalewskiego Irzykowski pisał: „Kome
dyjka Zalewskiego jest nieudała. Gdy się wprowadza męża zazdrośnika, ścigającego żonę, nie 
można w drugiej połowie sztuki nagle tego samego człowieka robić niewiernym mężem, takie 
złamanie konwenansu jest zarazem osłabieniem dynamiki komediowej (podkreśl. - M. R.). 
Może ktoś być równocześnie zazdrosny i sam niewierny, ale to byłby już typ dla komedii psycholo
gicznej, a nie farsowej” (K. Irzykowski, Pisma teatralne..., s. 291).
3" O schematach komedii pozytywistycznej por. E. Rzewuska, Konwencje literackie w polskiej 
komedii pozytywistycznej, [w:] Poetyka i historia, red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1968, s. 103- 
-119. Motyw taki znajdujemy np. wjednoaktowej komedii S. Graybnera, Nie dojechali, Kraków 
1892.
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zaistnienia schematu trójkąta. Scena rozmowy męża z żoną obfituje 
w znane z komedii zabiegi i wątki. Ich dialog to subtelna parodia kla
sycznego dialogu kochanków umawiających się na schadzkę, pojawia
ją się nawet tak charakterystyczne wątki jak ustalanie znaków umow
nych. Gry z odbiorcą ulegają pogłębieniu w jeszcze inny sposób. 
W sztuce dochodzi bowiem do odwrócenia schematów fabularnych 
znanych z literatury i wprost lub pośrednio przywoływanych w utwo
rze. Scena czwarta - ostatnia i najdłuższa - zawiera w sobie zarówno 
punkt kulminacyjny, jak i coś na kształt perypetii. Targ zostaje dobity. 
Sposób jego przeprowadzenia parodiuje sceny pertraktacji handlo
wych39. Władysław zabezpiecza finansowo swoją żonę, wcześniej jed
nak pojawia się wątek aktu notarialnego i perypetie z zapisami (to 
przecież znowu farsa). Teraz już droga wolna i czas na czarny humor. 
Śmiech i grozę ma wzbudzać powtórzenie sceny z Hamleta (dodajmy, 
że nie tylko z Hamleta, ale i z szeregu tragedii, komedii, a nawet fars), 
wykorzystującej motyw zamiany kielichów z zatrutym winem. Potem 
rozpoczyna się inscenizowanie samobójstwa. Jednak Władysław nie 
dorasta do roli samobójcy, nie zaspokaja oczekiwań Arona i co rusz 
wypada z narzuconej mu pozy. Ten strofuje go w imieniu publiki.

” WŁADYSŁAW: Jak długo trwa konanie?
ARON: Około dziesięciu minut, zależnie od konstytucji ciała.
WŁADYSŁAW: Bagatela! Widziałem to już raz w jakiejś knajpie. Niech sobie trwa więcej, ale za 
każdą minutę liczę po 5000 rubli. Taniej nie umieram. Zaczyna mnie bawić ten targ. [...] 
WŁADYSŁAW: Staniemy się jeszcze dobrymi przyjaciółmi - na całe życie - ale niżej 5000 rubli 
za minutę nie mogę. To jest bardzo cenny, nieprzechodzony i rzadki towar, (s. 579-580).

W pole interpretacji utworu trzeba zatem wpisać grę z zawie
dzionymi oczekiwaniami, fabuła odsyła do zagadnień metateatralnych 
i metarodzajowych. Wyeksponowany zostaje problem teatralności 
i umowy związany z kodem odbiorczych przyzwyczajeń. Głównym 
problemem staje się kwestia scenicznego oszukaństwa i zabawy wi
dza, wywołania efektu zaskoczenia i ciekawości. Toteż na zakończe
nie jeszcze raz dochodzi do odwrócenia balladowego wzorca, wpraw
dzie Aron-Mefisto zostaje oszukany, ale Władysław-Twardowski 
został złapany w pułapkę:

WŁADYSŁAW: Nie chcesz ty iść precz, to ja pójdę precz! (Aron walczy z nim, chce 
go oderwać od okna) Zabiję cię, puść!
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ARON: Nie puszczę! (Pukanie do drzwi pokoju Władysława. Aron na chwilę przera
żony puszcza go. Władysław kopie go i wyrywa się)
WŁADYSŁAW: Zwycięstwo! Brawo! Niech żyje przepowiednia mojej ciotki! Brawo 
Flora! (klaszcze w dłonie) Wiwat! Pereat! Moją jest śmierć! Morze pode mną... raz, 
dwa, trzy - hopla! (skacze skokiem pływackim w przepaść)
ARON: (wychyla się przez okno) A niech cię szlag trafi! (s. 594)

Chciałoby się powiedzieć, rzecz kończy się dobrze, publiczność 
jest usatysfakcjonowana, główny bohater okazał się prawym spadko
biercą sprytu Twardowskiego, a że przy okazji oszukiwania „diabła” 
wyskoczył przez okno, wszak to kabaret, makabreska. Na tym polega 
happy end sensacji.

Dramat Irzykowskiego pisany dla konkretnej sceny, brał pod 
uwagę oczekiwania odbiorcy, co ułatwiało posługiwanie się kodem 
odsyłającym zarówno do dobrze przyswojonych konwencji teatralnych 
i dramatycznych, jak i literackich wzorów, a przecież bez tego „zaple
cza” parodia staje się niezrozumiała40 Dzięki grom z konwencją 
i parodystycznemu wykładowi zasady realizmu oraz fotograficznej 
wierności historyjka samobójstwa bankruta i defraudanta nabrała dodat
kowych znaczeń. Metatekstowe rozważania zasadzie sceniczności 
i obnażanie naiwnego rozumienia realizmu jako odtwarzania rzeczywi
stości i jej pełnej iluzji nie tylko w literaturze i teatrze, ale iw kinie41, 
były polemiką ze schematami myślowymi, traktującymi kino jako daw
kę sensacji i okropieństwa. Przecież - jak pisał Irzykowski - takie ro
zumienie kina to wynik przykrawania go do oczekiwań widzów. Toteż 
Władysław wymknął się zarówno obiektywowi Arona, jak 
i oczekiwaniom publiki. Gra toczyła się przecież nie tylko przed apara
tem kinematograficznym, ale także przed widownią, i to widownią spe
cyficzną, publicznością teatru grozy i śmiechu. Śmiech z oszukania 
Arona byłby zatem - jak to ma miejsce i w przypadku jednoaktówek 

J" W. Bolecki uznał parodię za jeden z trzech typów działań, określających nowy rodzaj 
formuły groteski, który wyłonił się na początku wieku; op. cit., s. 92.
Jl Irzykowski opatrzył utwór następującą uwagą: „Przy lekturze Człowieka przed soczewką 
należy uwzględnić, że ten dramat został napisany w epoce, kiedy początkujący film za swój naj
dostojniejszy temat uważał mimikę ludzkiej twarzy” (Pisma teatralne..., s. 558).
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Courteline’a - śmiechem z samych siebie poddanych oglądowi 
w scenicznej sytuacji oszukaństwa i wyszydzenia42.

42 Odwołując się do Zwycięstwa, a zwłaszcza Dobrodzieja złodziei M. Sugicra zauważyła, że 
Irzykowski był „pierwszym, który w pełni jawnie właśnie widzów i ich oczekiwania odbiorcze 
uczynił bohaterem swoich dramatów” (M. Sugiera, „Sceniczność" i „niesceniczność" jako 
problem młodopolskiego dramatu, [w:] Stulecie Młodej Polski..., s. 579).
41 S. Freud, Dowcip i jego stosunek do nieświadomości, prze). E. W. Sobaszkowie, „Dia
log” 1989, nr 1, s. 96.
44 W Teatrze Małym wystawiono w 1910 roku wieczór jednoaktówek: Kochliwi, czyli dialogi 
o miłości. Przypomnę, że K. Wroczyński - razem z B. Leśmianem i W. Drabikiem - prowadził 
w 1911 scenę eksperymentalną w Warszawie, czyli Teatr Artystyczny. Znany był on jako autor ko
medii pisanych wspólnie z B. Winawerem, ale debiutował jako poeta na lamach „Chimery”. W 1904 
wyszedł zbiorek jego wierszy Circenses.

Jednoaktówki funkcjonujące w teatrzykach małych form, wy
zwalały ciemne źródła śmiechu. Często oparte były na dowcipnym 
pomyśle wymierzonym przeciwko widzowi, który bawił się nie tylko 
widząc komediowe czy farsowe sytuacje, lecz także swoim kosztem, gdy 
zdawał sobie sprawę, że był celowo nabierany i wprowadzany w błąd. 
Śmiech rodził się zatem z dezorientacji i wyprowadzenia w finale 
odbiorcy z pułapek oraz meandrów gier międzyludzkich, powstawał jako 
rezultat ich obnażania, ośmieszenia postaci, ale i stosunków między nimi. 
Według Freuda ośmieszanie jest władzą, bo „Każdy jest bezbronny wo
bec ośmieszania [...] przyjemność płynąca z komicznej sytuacji jest 
niezależna od tego, na ile owa sytuacja jest realna”43 44. Napięcie, które 
towarzyszyło oczekiwaniu na koniec prowadzonej gry, wyzwalało się 
w śmiechu z niespodziewanego zakończenia, obnażenia przegranej, ale 
i zysku, jaki zdobył grający. Nawet gdy finał był dwuznaczny czy dra
styczny i odbiegał od przyjętej lub tylko uznawanej normy obyczajowej, 
nie był traktowany na serio, ratował go przed tym ludyczny wydźwięk 
i rozmiar dramatu, wszak błahostki w teatrzyku miniatur nie można 
traktować poważnie.

Tak jest w sztuce Kazimierza Wroczyńskiego U szczytu*. 
Szczegółowy opis kostiumów postaci i drobiazgowe wskazówki wy
stroju gabinetu pierwszorzędnej restauracji, gdzie rozgrywa się akcja, 
parodiują naturalistyczną poetykę didaskaliów. Miejsce akcji przywo
dzi na myśl farsę, ale farsa miesza się tu z groteską, odzywa się też 
tradycja maskarady czy zabawy towarzyskiej, leżąca u podstaw jedno
aktówki. Wydawać by się mogło, że patronuje tym sztukom Musset, 
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ale świadomość zabawy wciąż jest zakłócana. W konwenans paster
skiej i rokokowej tradycji flirtu i erotycznej gry wpisana została banal
na historia trójkąta, tym razem trójkąta przedmałżeńskiego. Pierrot 
okazał się narzeczonym kobiety, która pod przykryciem maseczki 
Roccoco przyłapała go na erotycznych zabawach. Ale to nie wszystko, 
wkrótce wychodzi bowiem na jaw, że Roccoco prowadziła własną 
rozgrywkę, nie intrygę z dawnej farsy, lecz wykalkulowaną grę, opartą 
o regułę „winien i ma”. By sytuacja skomplikowała się jeszcze bar
dziej, na koniec widz przekonuje się, że to sama bohaterka stała się 
ofiarą gry, jaką prowadził jej narzeczony. Wielopiętrowość prowadzo
nych gier powodowała dezorientację odbiorcy, który nie mógł przewi
dzieć, kto nimi kieruje i jakie są intencje grających.

W owym przesunięciu od teatralnej intrygi do gry rozpoznawanej 
jako element symulacji w stosunkach międzyludzkich leży odrębność 
jednoaktowych fars autorstwa Wroczyńskiego (U szczytu. Prawie dia
log w jednym akcie czy Pierścień powrotu). W jednoaktówkach intrygi 
widz, uwzględniając prawa teatru i logikę akcji, przewidywał kolejne 
posunięcia postaci i ich konsekwencje, często był o nich informowany 
w monologach na stronie, toteż znał intencje osób zawiązujących intry
gę. W sztukach takich jak U szczytu odbiorca nie dysponował większą 
wiedzą o świecie od bohaterów (nie było monologów, akcja nie rozwija
ła się według znanych schematów), toteż bywał łapany w pułapkę za
skoczeń. Sprzyjały temu szybkie zmiany wizerunku postaci, ponieważ 
zanikała łatwość klasyfikacji na ciemne bądź białe charaktery czy 
określenie celów działań. Obserwując rozwijającą się w dialogach 
akcję, odbiorca nie tyle poznawał zasady gry, według których postępu
ją bohaterowie, lecz starał się przewidzieć zysk, jaki w danej grze 
będzie ich udziałem.

Teorie psychologiczne, poświęcając dużo miejsca zagadnieniom 
gry, podkreślają, że: „Podstawową właściwością gry ludzkiej jest nie to, 
że emocje są w niej udawane, lecz że podlegają regulacji”. Gra rozu
miana jako „seria komplementarnych transakcji”, która ma doprowadzić 
do uprzednio założonego celu, ze swej istoty jest nieuczciwa, a zasadni
czą jej cechą jest „kumulacja, czyli wypłata”. Dramatyczny wydźwięk 
gier międzyludzkich jest sprzężony z potrzebą maksymalnej satysfakcji 
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grających45 46 *. Ale nim gra - rozumiana jako celowe kierowanie postępo
waniem innych z nastawieniem na satysfakcję i zysk - wyzwalała 
śmiech w farsowych utworach (gdzie zajęła miejsce intrygi), była roz
poznawana jako element zakłamywania stosunków międzyludzkich 
(taką cechę nosi w tryptyku J. Żuławskiego zatytułowanym właśnie 
Gra6).

45 Por. E. Berne, W co grają ludzie, przeł. P. Izdebski. Warszawa 1987, s. 13. Warto przy
pomnieć. te o zastosowaniu pojęcia „gra" w badaniach literackich pisał J. Jarzębski, gry - 
o których wspominałam - prowadzone na poziomie komunikacji: bohater-bohater nazwał 
„grami scenicznymi”. Por. J. Jarzębski, Gra w Gombrowicza, Warszawa 1982, s. 52.
46 Na ten tryptyk, wypełniający cały teatralny wieczór składają się trzy jednoaktówki: Literat
i aktorka. Bezinteresowny przyjaciel. Finał komedii.

Jaskrawe przykłady i drażliwe tematy wprowadził do jednoak
tówki naturalizm, ale sztuki funkcjonujące w teatrzykach małych 
form, odchodząc od zasady obiektywizmu, a kierując się w stronę 
rozrywki, przykroiły je do zabawowych założeń, przez co odebrany 
został im poznawczy walor. W jednoaktowych drobiazgach, w których 
zanikła naturalistyczna tendencja, gra umożliwia postawienie 
w sytuacji ośmieszenia tego, kto wyszedł z niej przegranym. Drobiazgi 
dramatyczne żywiły się odwołaniem do różnych - nierzadko przeciw
stawnych - teatralnych i dramaturgicznych tradycji i łączyły je 
w parodystycznym skrócie. Na chwycie parodii oparte są drobiazgi 
Winawera i Choromańskiego, zwane często groteskami, czy sztuka 
B. Minkowicza-Wysoczańskiego Wyzwolony (1909).

W Wyzwolonym jawna gra między przyjęciem z dobrą wiarą 
znanych rozwiązań i ich kwestionowaniem prowadzi do szeregu 
skojarzeń i pozwala w jednym rzędzie odniesień zestawić Wesele 
Wyspiańskiego, Dziady cz. II Mickiewicza, ale romantyczna tajem
niczość funkcjonuje wśród znaków farsy. Pierwsze zdanie: „Cmi mi się 
w oczach, lub jestem pijany... Mikołaju, światła!” wprowadza konwencję 
farsy, lecz kolejna sekwencja, która początkowo wydaje się być 
utrzymana w stylu pijackiego monologu, przynoszącego niewybredny 
komizm językowy, nieoczekiwanie przeobraża się wtrawestację 
romantycznego obrzędu dziadów. Wywoływane bowiem zostają nie 
duchy, lecz żywi ludzie, a ulgę ich cierpieniom ma przynieść pieniądz. 
Rolę Guślarza przejmuje pijak, na dodatek, w jego sen wpleciony jest 
motyw baśniowy, remedium na wszystkie bolączki pojawiających się 
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postaci i całe cierpienie świata okazuje się wciąż napełniający się worek 
ze złotem. Tak jak w Weselu przez scenę przetacza się parada osób (Ona, 
Panna, Młodzieniec, Oficer, Dama), które pojawiają się nagle nie 
wiadomo skąd i równie nieoczekiwanie znikają. Ta galeria postaci 
i wnoszone przez nie konteksty wyzwalają aluzje do wielu rodzajów 
farsy: przede wszystkim erotycznej z klasycznym schematem trójkąta 
(On-Ona i nieobecny mąż), społecznej (On, Podlotek, Oficer, Młodzie
niec), psychologicznej (On-Panna)47.

41 Cztery rodzaje farsy: erotyczną, społeczną, psychologiczną, metafizyczną wyróżnił M. Gu- 
rewitch, por. M. Gurewitch, Comedy: The Irrutional Yision, New York 1975, s. 127-181. 
Informację podaję za A. Krajewska, op. cit., s. 104.
"ibidem, s. 105-106.
49 Schopenhauer twierdził, że śmiech rodzi się z rozbieżności między tym, do czego jesteśmy przy
zwyczajeni, a jakimś nieoczekiwanym, wręcz paradoksalnym przyporządkowaniem, toteż rozróżniał 
dwa rodzaje śmieszności dowcip i błazeństwo: „wszelka śmieszność jest albo dowcipnym pomy
słem. albo błazeńskim działaniem, w zależności od tego, czy od różnych przedmiotów przechodzi do 
tożsamości pojęcia, czy też na odwrót; pierwsze dokonuje się zawsze w sposób arbitralny, drugie

Niejasny status ontologiczny postaci dodatkowo się komplikuje, 
gdy przyjmiemy, że całość - zgodnie ze wzmiankami - to wewnętrzna 
przestrzeń snu, halucynacji, w ten sposób pojawia się oto miejsce dla 
groteski fantastycznej.

On: Chyba śnię! dziecko jakieś - zginąć można, cha! cha!
(Na środku pokoju podlotek, stoi zmieszany. Ma koszulę na sobie a na niej żakiet 
zimowy, na nagich nogach buciki niezapięte j
On: Skąd panienka?
Ona: Prosto ze snu! Czegoś się tak boję, to mieszkanie kawalerskie... (s. 102)

Oniryczna logika czy raczej antylogika wyjaśnia groteskowy 
zgrzyt, rodzi go gra między możliwym a racjonalnie zaprzeczonym, 
groteska pojawia się jako rezultat wyczerpania się parodiowanych 
wzorców, obnaża absurd. Ujawnia się na poziomie języka oraz na 
płaszczyźnie tworzenia sensu i wizji świata przedstawionego. Powstaje 
w wyniku inkongruencji zasad i norm, obowiązujących w rzeczywistym 
świecie, do których utwór się odwołuje, i tych, które konstytuują te
atralność, pozór i nieprawdopodobieństwo zdarzeń, czyli właściwych 
farsie48. Zabieg ten można nazwać - stosując rozróżnienie Schopenhau
era - dowcipnym pomysłem49.
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W przywołanym powyżej przykładzie absurd/dowcipny pomysł 
- ujawniony na poziomie wypowiedzi (On: Chyba śnię? Skąd panien
ka? Ona: Prosto ze snu!) - przenosi się na płaszczyznę kompozycji, 
która zaczyna przypominać budowę szopkową. Akcja tej jednoaktówki 
byłaby zatem senną bądź pijacką wizją i taką interpretację tworzy nie 
tylko początkowa kwestia, ale pełniąca rolę kody końcowa wypowiedź 
sługi: „Eh! Co to mówić, jaśnie pan pijany!”. Słowa służącego stanowią 
ramę kompozycyjną, a zarazem są powtórzonym sygnałem farsy, kokie
tują odbiorcę powrotem do konwencji tego gatunku.

Jeszcze jednym sygnałem ludycznego - że go tak nazwę - ab
surdu jest funkcjonowanie postaci głównego bohatera. Niczym 
u Witkacego jest on jednocześnie postacią realną i widmową. Można 
by oczywiście - w duchu epoki - dodać, że przybywający goście to 
twory podświadomości, które ujawniają się w malignie pijackiego snu, 
ale bliższa prawdzie będzie chyba interpretacja, że topos żywego tru
pa, frenetyczne wątki i motyw samobójcy splatają się ze sobą po to 
jedynie, by bawić. Ta krótka scenka wprowadza nas bowiem w sedno 
tematyki komedii i dramatu tamtego czasu. Pieniądz, zakłamanie ob
nażone zostało tutaj w demaskatorskim skrócie. Diagnoza wydaje się 
okrutna - narzucają się analogie do twórczości Nowaczyńskiego, 
Schnitzlera, ale tonacja jest inna. Groteskę Minkowicza-Wysoczańskie- 
go można by porównać do twórczości Courteline’a, lecz patronuje jej 
nie tylko tradycja francuskiej farsy, ile i polskiej sceny romantycznej.

Przykładów jest oczywiście więcej. Dowcipny pomysł i parodia 
to źródło śmiechu w groteskach Bruno Winawera50. Repertuar można 
uznać za jednoaktowy komentarz do dyskusji o programie teatrów 

zawsze w niezamierzony i narzucony z zewnątrz” (A. Schopenhauer, Świat jako wola i przed
stawienie, przeł. J. Carewicz, t. 1, Warszawa 1994. s. 115).
™ B. Winawer podczas pobytu w Niemczech poznał monachijski kabaret Katzekobus (infor
macja za S. Olechowska. Komedie Brunona Winawera, „Dialog” 1957, nr 6, s.l 18), wspól
nie z K. Wroczyńskim i T. Radwańskim stworzy! Klub satyryków „Igrce-Sowizdrzały”. Jednoak- 
towe komedie wystawiał od 1913 roku: Lew spod Czinape, Upadek domu Abendstem, Mą: 
ewakuowuny. Omawiane poniżej jednoaktówki Repertuur i Bez suflera zostały wydane jw:j 
B. Winawer, Groteski, Warszawa [b.r.w.], (prawdopodobnie wydanie pochodzi z 1921) 
Znajdują się tutaj jeszcze: Pierwsza sprawa kryminalna. Jak wygląda Łypkowski? Wszystkie 
cytaty pochodzą z tego wydania. Najprawdopodobniej Repertuar i Bez suflera nie były nigdy 
wystawione, natomiast Jak wygląda LupkowskU oraz Pierwsza sprawa kryminalna były 
wystawione w „Qui pro Quo", pierwsza w 1919, druga w 1923 roku, a w „Szkarłatnej Masce” 
wystawiono w 1925 roku bluetkę w l akcie A w domu najlepiej.
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warszawskich i sceny narodowej. Dialog, jaki toczy się między kie
rownikiem literackim i „wzmiankarzem”, czy między kierownikiem 
i autorem, którym okazuje się nie kto inny, jak Szekspir, jest kabaretową 
analizą rzeczywistości teatralnej i gustów publiczności. Pomysł jest 
niemal uczniowski: dramat Szekspira Otello w swej klasycznej postaci 
nie zostaje zaakceptowany jako propozycja repertuarowa. Kierownik 
proponuje liczne przeróbki lub grozi odrzuceniem tekstu, ponownemu 
opracowaniu ma ulec tytuł (bo w nim „powinien być smaczek, pie
przyk, pointa”), bohater („Z murzynem to nie jest dramat, ale farsa”), 
czas, miejsce („Niech rzecz się dzieje w Paryżu”), a chusteczka ma 
zostać zamieniona na gorset. W ten oto sposób dzieło Szekspira może 
zostać opatrzone znakiem firmowym spółki Caillaret i Flers51:

sl Tak wyglądała pisownia nazwisk w utworze Winawera, w rzeczywistości popularnością 
cieszyła się twórczość farsowa Caillaveta i Flersa, obok nich bardzo często pojawiały się farsy 
Savoira, Vemeuila, Pagnola i Henneąuina, L^biche’a, Molnara, Fodora, Bus-Fekete’a.

Kier: Co, jeszcze panu źle? Jeszcze panu mało? Panie Szekspir, ja panu życzę, żeby 
pan miał kiedy takie powodzenie w Warszawie, jak Caillaret i Flers! Daj pan to! Prze
robimy wspólnie tę sztukę! (s. 13)

To parodia nie tylko z jednym ostrzem. Homo ludens dochodzi 
do głosu dopiero w ostatnim fragmencie scenki, bowiem clou pomysłu 
tej groteski leży w śmiechu z jawnej teatralizacji, w groteskowym 
pomyśle zabójstwa i ożywienia kierownika literackiego:

Szekspir: (wyjmuje miecz, wbija go w pierś kierownika, który pada nieżywy na biurku. 
Czyniąc pchnięcie) Ha! Giń! Nędzniku, nic cię nie ocali! (wybiega z manuskryptem) 
(przebity kordem kierownik leży przez chwilę spokojnie na biurku, potem wstaje, wyj
muje jlegmatycznie szpadę z piersi)
Kier: Megaloman, wariat, myśli, że mu to gdzie indziej w Warszawie wystawią 
(dzwoni do wchodzącego lokaja). Oddać to panu Szekspirowi albo rekwizytorowi. 
(daje mu szpadę) Też głupi pomysł, żeby autor dramatyczny z kordelasem latał! No! 
no! Jeszcze tego brakowało! Jeżeli się ta moda przyjmie, to rezygnuję ze stanowiska, 
(s. 14)

Kabaretowy dowcip gra teatralnym nieprawdopodobieństwem. 
Przecież nie tyle dziwi pojawienie się Szekspira w roli autora-petenta 
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w warszawskim teatrze, co zaskakuje powtórzony chwyt jawnej teatra- 
lizacji, czyli nieudane zabójstwo za pomocą scenicznego rekwizytu.

Nie inaczej jest w Humbugu w jednej odsłonie zatytułowanym 
Bez suflera!!! W kontekście obu tych scenek nieodzownym staje się 
przywołanie teatralnej tradycji jednoaktówki. Obie groteski Winawera 
wydają się blisko spokrewnione, a może raczej czerpią z tego samego 
źródła scenicznego komizmu i gry z teatralnością, co Widowisko, któ
remu trudno dać nazwisko. Krotochwila zakulisowa w 1 akcie ze 
śpiewkami Alojzego Żółkowskiego52. Przyczyna podobieństw tkwi nie 
tylko w chwycie znoszenia teatralnej rampy i scenicznym udawaniu, 
że rolę aktorów przejmuje widownia, ale i w specyficznej atmosferze 
teatralnego fermentu, jakim jest czas dyskusji repertuarowych53. Swo
istym paradoksem jest fakt, iż Widowisko Żółkowskiego na scenach 
amatorskich - z odpowiednio aktualizowanymi kupletami - grywane 
było jeszcze do końca XIX wieku, natomiast humbug i groteska Wi
nawera prawdopodobnie nie doczekały się scenicznej realizacji. Nie 
będę tutaj przytaczać podobnych w obu wypadkach pomysłów, zasa
dzonych na efektach scenicznej mistyfikacji i teatralnej zabawy czy 
bufonady, bo znalazłoby się ich wiele (rozmowa o tytułach sztuk, ak
tualne kuplety itp.). Najważniejszą jest próba zastosowania chwytu 
„teatru w teatrze”, ale o ile u Żółkowskiego „możebny nieporządek” 
ogarnia scenę i kulisy, to u Winawera posłusznego podporządkowania 
się rygorom spektaklu odmawia publika:

52 A. Żółkowski (ojciec), Widowisko, któremu trudno dać nazwisko, [w:] Dramat i teatr 
postanisławowski, oprać. D. Ratajczak. Wrocław 1992, s. 243-257. Tu też eadem, Alojzego 
Żółkowskiego „moiebny nieporządek zakulisowy", s. 259-264. Autorka podkreśla unikatowość 
tego zjawiska na gruncie polskim i podaję źródła przeróbek i francuski kontekst (s. 260-262).
” „Tym razem jednak - piszę o krotochwili Żółkowskiego D. Ratajczakowa - kłótnia sceniczna ma 
swój historyczny, rodzimy kontekst: wojnę klasyków z widownią Warszawy o teatr narodowy. [...] 
Rok 1814 [...] był to rok teatralnego wydarzenia pierwszej wagi: w lipcu Ludwik Osiński objął po 
Bogusławskim scenę narodową wprowadzając do programu teatru program klasyczny” (D. R a t a j - 
czak, op. cit., s. 263).

Portugalski: Teatr w ogóle jest do chrzanu. Prasa to samo mówi. Jak pragnę własne 
palto z garderoby odebrać - pójdę na scenę i porządek zrobię. Zawsze aktorzy 
mają grać? Niech raz publiczność zagra! Grunt, żeby było wesoło. Chodź Połcia! 
(¡dzie po schodkach ku scenie)
Panie! Podnieś pan tę roletę! (s. 53)
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Bunt publiczności żądającej zabawy i działania „deformatora te
atru Geo-Tartra-Klimowskiego” jednoczą się w celu „przenicowania” 
teatru pod hasłem: „aktor musi wejść na widownię, widz będzie sie
dzieć na scenie”. Kabaret niczym karnawał kreuje świat na opak, od
wraca porządek (podobnie jest także w sztuce Schnitzlera Pod Zieloną 
Papugą). Widowisko udaje, że wciąga w swoją zabawę publikę, lub - 
co w tym wypadku wydaje się stwierdzeniem słuszniejszym - straszy, 
że zagrozi bezpieczeństwu anonimowego odbioru i spokojnej obser
wacji scenicznego świata. Atakuje widownię sugestią naruszenia jej 
autonomii i poczucia teatralności sytuacji, grozi wizją wykreowania 
swoistego panteatralizmu, zniesienia rampy, wówczas na jaw wyjdzie 
każde oszukaństwo, nawet obecność - wbrew zapowiedziom - suflera. 
Jednoaktówki Żółkowskiego i Winawera sięgają do tych samych te
atralnych mistyfikacji, ale najważniejsza różnica, dzieląca dwudzie
stowieczny kabaret od widowiska XIX wieku, ujawnia się w zakoń
czeniu obu sztuk. W „komedii, która nie jest komedią” Żółkowskiego 
na koniec przywrócony zostaje kulisowy porządek i ujawniony meta- 
teatralny charakter zabawy, aktor-widz odsłania swoją rolę:

Trzpiotyni: Czy to w krzesłach, czy na scenie
Służyć wam mamy to prawo,
Choć nawet puste kieszenie,
Lubim słyszeć brawo, brawo, (s. 255)

Natomiast w „skandalu teatralnym w jednej odsłonie”, czyli 
jednoaktówce Bez suflera kulminacyjny moment to przejęcie przez 
suflera roli kreatora spektaklu i użycie sceny obrotowej jako deus ex 
machina'.

(Pan Zioła puszcza w ruch scenę obrotową. Z szalonym rumorem, przy blaskach te
atralnych błyskawic, wśród huku piorunów i wycia maszyny do robienia wiatru prze
suwa się przed zdumionym widzem jeszcze raz szereg oleodruków historycznych, 
oficerów gwardii, kochanków, Hurków, Waldeków.)

Niczym w szalonym, kabaretowym tańcu-korowodzie wirują 
i giną bohaterowie dramatycznego repertuaru, a kurtyna - mimo próśb 
- nie opada. Świat dramatu to świat repertuarowego fermentu i zuży
tych, oleodrukowych bohaterów.



Rozdział drugi 273

Drobiazgi Wroczyńskiego, Choromańskiego, Winawera, ale 
i wielu innych autorów, które pojawiały się w teatrach małych form- 
oscylując niekiedy w kierunku kabaretowej scenki - zaczęły być zna
kiem funkcjonującym w innej przestrzeni semantycznej. Pogłosy natu
ralizmu sprzymierzone z parodią i groteską stwarzały nowy sposób 
prowokowania widza lub tylko naruszania jego roli. Akceptowano 
tutaj ciemne źródła śmiechu, a publika bawiła się także swoim kosz
tem, przyjmowała kpinę z siebie, bowiem energetyczność małych 
form, jednoaktowy skrót wzmagały oddziaływanie dowcipu, zasko
czenia i niespodzianki.

***

Przypomniane w tej części jednoaktówki w przeważającej mierze 
związane były z nurtem teatru popularnego (nawet gdy nie zdołano 
wystawić ich na scenie) - czy to w jego amatorsko-populamym, czy 
kabaretowo-MÓeróreZi/owynr nurcie.

Według Goodlada przed dramatem popularnym stoją następują
ce cele: ma informować o strukturze społecznej, a szczególnie o zasa
dach moralnych (zaspokaja w ten sposób potrzebę poznawczą), winien 
wyrażać emocje „wzbudzane przez sprawy w danej kulturze zakazane 
lub tłumione” (odpowiada na potrzeby uczuciowe) i wreszcie - nieza
leżnie od jawnie poruszanych konfliktów - utajone konflikty są w nim 
podobne do tych, które nurtują społeczeństwo. O atrakcyjności popu
larnego dramatu dla odbiorcy stanowi, między innymi: konflikt, akcja 
(zdarzają się ciekawe rzeczy), zainteresowanie postacią mimesis (idea 
naśladownictwa rzeczywistego życia), element spektaklu54.

54 J. S. R. Goodlad, Zarys teorii funkcji dramatu popularnego w społeczeństwie, przeł.
J. Mach, [w:] it' kręgu socjologii teatru na świecie, red. T. Pyzik, E. Udalska. Wrocław 
1987. s. 161-175.

Poddana doświadczeniom realizmu i naturalizmu, a co za tym 
idzie operująca uproszczoną akcją behawioralnym rysunkiem postaci 
jednoaktówka nieuchronnie - z racji rozmiarów - minimalizowała 
warstwę mimesis, posługiwała się raczej kategorią typów niż bohate
rów i traciła na swej atrakcyjności poznawczej i informacyjnej. Skrót, 
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karykatura, stereotyp, którym żywił się dramat w jednym akcie, spra
wiały, że wiele jednoaktowych obrazków, dramatów, komedii ukazy
wało wyczerpywanie się formuły realistycznego czy naturalistycznego 
obrazka. Z kolei jednoaktowe groteski, parodie, pojawiające się na 
scenie teatrzyków małych form lub kabaretu, dzięki obnażonej sce- 
niczności sytuowały widza w innej roli. Funkcje zaspokajania oczeki
wań odbiorcy dramatu popularnego spełniała kilkuaktowa komedia 
czy farsa, a dla jednoaktówki, kształtującej nowe normy odbioru, zna
lazło się miejsce w przestrzeni scenicznego eksperymentu lub małej 
scenki, kabaretu. Może gdzieś tutaj należałoby szukać korzeni Zielonej 
Gęsi Gałczyńskiego.

Lista wykorzystywanych w tej części jednoaktówek, źródła cytatów

S. Czarnocki (pseudonim W. Renard), Psyche. Godzina z życia artysty, Warszawa 
1905.

B. Gorczyński, Inteligent. Scena z życia. Warszawa 1905.
B. Gorczyński, Parodie miłości. Trzy jednoaktowe lekkie komedie, Lwów 1908, tu: 

Parodie miłości, Idealista. Szkic komediowy w jednym akcie, Frania.
B. Gorczyński, Policzek. Fragment dramatyczny w jednej odsłonie, Warszawa 1905. 
B. Gorczyński, Sytuacja z dramatu. Utwór sceniczny w jednym akcie, Waiszawa 1905. 
W. Grabiński, Zacisze, [w:] Na rubieży, Warszawa 1906.
W. Grabiński, Noc, [w:] ibidem, Warszawa 1906.
W. Grabiński, Diogenes z Synopy i Aleksander Wielki albo sławienie próżniactwa. 

Filozofia w jednym akcie, Warszawa 1914.
B. Hertz, „Prosto w tłum!". Akt jeden rewolucji r. 1905, [w:] Szkice dramatyczne, 

Lwów 1910.
J. A. Hertz, Związek dusz. Jedna ze smutnych chwil szarego życia. Obrazek sceniczny, 

Warszawa 1906.
J. A. Hertz, A teraz co? Obrazek dramatyczny, Warszawa 1906.
K. Irzykowski, Człowiek przed soczewką, czyli sprzedane samobójstwo. Dramat w jed

nym akcie z cyklu: Jarzmo kaudyńskie, [w:] Wiersze. Dramaty, red. A. Lam, Kra
ków 1977, s. 556-593.

K. Irzykowski, Człowiek z pożaru. Dramat, [w:] ibidem, s. 595-656.
T. Jaroszyński, Malarze. Dramat w jednym akcie, [w:] Melitele. Noworocznik literacki, 

na pamiątkę jubileuszu H. Sienkiewicza zebrał A. Potocki, Kraków 1902, s. 110- 
133.

T. Jaroszyński, Fatalista. Krotochwila w jednym akcie, Warszawa 1900.
T. Jaroszyński, Po walcu, Prawie-dramat w trzech scenach, [w:] Literatura Młodej 

Polski, t. 2, Warszawa 1967, s. 476-478.
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S. Kiedrzyński, Rozkosz życia. Wesoły dramat w jednym akcie, [w:] Rozkosz życia, 
Warszawa 1909.

S. Kiedrzyński, Gniazdko. Obrazek z ciepła rodzinnego w 1-ym akcie, [w:] ibidem, 
Warszawa 1909.

T. Kończyński, Modna choroba. Krotochwila w jednym akcie, Warszawa 1913.
S. Krzywoszewski, Biały królik. Obraz dramatyczny w 1-ym akcie. Warszawa 1907.
S. Krzywoszewski, Piękna ogrodniczka. Fragment sceniczny w jednej odsłonie, [w:] 

Nowości literackie, L 42, Warszawa 1911, s. 189-222.
H. Leśniewski, Burza. Dramat w jednym akcie, „Wędrowiec” 1904, nr 34, s. 152-153, 

nr 35, s. 168-169.
B. Minkowicz-Wysoczyński, Wyzwolony. Widzenia, [w:] Dziki gąsior, Lwów 1909, 

s. 93-114.
A. Neuwert-Nowaczyński, Siedem dramatów jednoaklowych, Lwów [b.r.w.], tu: Walc 

Barona(l) Molskiego. Komedia w jednym akcie. Sobowtór, Cyrce Mańkowska, 
Hamlet i Don Juan. Komedia w jednym akcie, Prawo mimikry, Miłosierdzie ludz
kie. Dramat w jednym akcie. Na tle noweli M. Konopnickiej.

N. Nowaczyński, Apostoł tanga (Amulet). Komedia w jednym akcie, Kijów-Warszawa 
1914.

T. Niesiołowski, Północ, „Krytyka” 1907, t. 2, z. 8, s. 51-62.
W. Perzyński, Idealiści. Trzy jednoakiowe fragmenty sceniczne, Lwów 1909.
W. Perzyński, Dług wdzięczności, [w:] Literatura Młodej Polski, L 2, Warszawa 1967, 

s. 406-416.
W. Perzyński, Majowe słońce, Lwów 1907.
W. Perzyński, Konkurs. Komedia w jednym akcie, [w:] Miłość, sztuka i pieniądze, 

Warszawa 1912, s. 137-169.
W. Perzyński, Idealny lokator, [w:] Nowele, Lwów 1909, s. 18-25.
W. Perzyński, Wyrodne dziecko, [w:] ibidem, s. 33-46.
W. Perzyński, Obrońca honoru, [w:] Pani Czajkowska, Warszawa 1912, s. 113-128.
W. Raczyński, Noc. Dramat w jednym akcie, „Glos" 1896, nr 23,24.
W. S. Reymont, Przegrana. Kilka scen dramatu, „Museion” 1911, z. 6, s. 35-57.
T. Rittner, Lipy pachną. Komedia w jednym akcie, [w:] Munera Litteraria ku czci 

Romana Pollaka, Poznań 1962, s. 245-253.
T. Rittner, Odwiedziny o zmroku, [w:] Dzieła, t. 2, Warszawa 1930, s. 3-30.
L. Rydel, Z dobrego serca. Obrazek sceniczny w jednym akcie, [w:] Utwory drama

tyczne, t. 1, Kraków 1902, s. 83-135.
B. Winawer, Groteski, Warszawa [b.r.w.], tu: Repertuar, Pierwsza sprawa kryminalna, 

Jak wygląda Lypkowski? Tragifarsa w 1-ej odsłonie, Bez suflera!!!
Z. Wójcicka, Wizyta. Dialog, Kraków 1898.
K. Wroczyński, U szczytu. Prawie dialog w jednym akcie, Warszawa [b.r.w.]
K. Wroczyński, Pierścień powrotu, [w:] Bengalskie ognie. Warszawa [b.r.w.]
G. Zapolska, Dziewiczy wieczór. Akwarela sceniczna w jednym akcie, Kraków 1917.
G. Zapolska, W Dąbrowie Górniczej. Obraz sceniczny w jednym akcie, Lwów 1899.
J. Żuławski, Gra. Tryptyk sceniczny, Lwów 1912, tu: Literat i aktorka, Przyjaciel 

bezinteresowny, Finał komedii.
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Dwarf drama - jak jednoaktówkę złośliwie określił James Joyce - na 
przełomie XIX i XX wieku okazała się formą niezwykle nośną. Przy
czynił się do tego fakt, że - wbrew przytoczonej powyżej nazwie - nie 
była karłowatą odmianą pełnospektaklowego utworu, ale niezależną 
formą. Aktywnie uczestniczyła w przemianach ówczesnego dramatu 
i teatru, a był to okres reinterpretacji kodów gatunkowych (wystarczy 
przypomnieć rozważania o istocie tragizmu i tragedii czy zmiany, 
które dotknęły komedię) oraz czas intensywnych poszukiwań, związa
nych z przekształcaniem teatralnych i odbiorczych przyzwyczajeń 
(wpływ na nie miały rozmaite czynniki, także te związane z samą 
materią teatru, jak na przykład zmiana oświetlenia na elektryczne, 
dzięki której uzyskano nowe efekty sceniczne). Co istotne, jednoakto- 
wy dramat zaczął funkcjonować w dwóch obiegach teatralnych: jako 
forma użytkowa zasilał repertuar teatrów popularnych i amatorskich, 
a jako forma innowacyjna istniał w przestrzeni małych, wolnych scen.

Wydaje się, że proces nobilitacji - traktowanego przecież z przy
mrużeniem oka scenicznego deminutywu - związany był nie tylko 
z kontekstem teatralnym, ale także z filozoficznymi, estetycznymi oraz 
obyczajowymi tendencjami epoki. Potwierdza tę tezę analiza dat po
wstania i scenicznego zaistnienia dramatów w jednym akcie. Jednoak
tówki, które stanowiły przedmiot rozważań drugiej i trzeciej części pra
cy, w zdecydowanej większości powstały w ostatnim dziesięcioleciu 
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XIX wieku lub w pierwszych kilku latach następnego stulecia, były 
bezpośrednio związane z prądami artystycznymi epoki (symbolizm 
i naturalizm). Krótki dramat był zatem formą współtowarzyszącą dy
namice prądów i nurtów omawianego okresu, niekiedy zapowiadał 
zmiany, stanowił pole eksperymentu.

Kryzys dramatu akcji sprzyjał usamodzielnieniu się sytuacji dra
matycznej, która w jednoaktówkach symbolicznych, poetyckich stawała 
się nierzadko parabolą sytuacji egzystencjalnej, a w nurcie naturali- 
stycznym sytuacją z życia. Trzeba jednak przyznać, że dokonywanie 
podziałów i przypisywanie danego utworu do konkretnej grupy nierzad
ko napotyka na trudności związane z przenikaniem i nakładaniem się 
wpływów, łączeniem inspiracji symbolicznych i poetyckich z naturali- 
stycznymi (w Sędziach Wyspiańskiego) czy waloryzowaniem nastrojo- 
wości w dialogowych scenach {Odwiedziny o zmierzchu Rittnera). 
W symbolicznych i nastrojowych jednoaktówkach traktowanie nastroju, 
pizeżycia jako czynników poznawczych było wzmacniane poprzez 
formę, która podkreślała ulotność tych doznań, umożliwiając jednocze
śnie ich utrwalenie w teraźniejszym czasie dramatu. Dla naturalistów 
czy realistów wypreparowana sytuacja stawała się okazją do podkreśle
nia determinant, sterujących życiem człowieka, a ujawniających się nie 
tylko w kluczowych, ale i codziennych momentach ludzkiej egzystencji. 
Mały rozmiar ułatwiał w tym przypadku utrzymanie wrażenia iluzji 
rzeczywistości. Krótki dramat okazał się dramatyczno-teatralną formą, 
odbijającą koncepcję czasu i postrzegania człowieka przełomu stuleci. 
(Tu szczególnie nośnym znaczeniowo i wykorzystywanym w przyszło
ści staje się typ jednoaktówki, w którym sytuację wypełnia narastające 
napięcie powstałe w wyniku złego, pełnego lęku wyczekiwania.)

Główne wyznaczniki jednoaktówki, czyli relatywnie krótki czas 
trwania i ciągłość odbioru, to właściwości, które istnieją i uaktywniają 
swe znaczenie na styku dwóch estetyk: estetyki utworu i procesu każ
dorazowej jego recepcji. Zasada skrótu, kondensacji, wyznaczała 
pewne strukturalne, ale i semantyczne cechy jednoaktówki, kształto
wała także styl odbioru, wymagając od teatralnej publiczności aktyw
nego współudziału w budowaniu znaczeń. Bierny ogląd scenicznego 
świata miała zastąpić aktywna percepcja, widz powinien wypełniać 
miejsca puste, rozszyfrowywać znaki, uruchamiać ledwie zaznaczone 
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sugestie. Krótkie dramaty zarówno w nurcie symboliczno-nastro- 
jowym, jak realistyczno-naturalistycznym, a i nawet ludyczno-kabare- 
towym przyczyniały się do kreowania nowego sposobu odbioru. 
W symbolizmie działo się tak dzięki energetycznej jakości, przydanej 
momentowi przeżycia bądź rozpoznania - i transponowaniu jej na 
widza. W sztukach o mimetycznym nastawieniu z kolei dzięki empatii 
działającej na zasadzie: znam i rozpoznaję (déjà vu) oraz zasadzie 
„współbycia” w świecie przedstawionym, a także dzięki dialektyce 
przyciągania i dystansu w karykaturalnych deformacjach rzeczywisto
ści. Z kolei w drobiazgach kabaretowych efekt ten osiągano poprzez 
zaskoczenie i niespodziankę. Jako forma otwarta jednoaktówka uczest
niczyła w kreowaniu nowego rozumienia sceniczności.

Osobnym i ważnym wątkiem związanym z dziejami młodopol
skiej jednoaktówki jest pytanie o wpływ stosowanych w niej rozwią
zań na formę długich dramatów tamtego czasu. Utworów, w których 
potok, lawinowość scen, aktów, obrazów stanowiły próbę wyrażenia 
niewyrażalnego i ogarniania wielości zjawisk poprzez danie im świa
dectwa. Rozluźnienie związków między scenami to niewątpliwie ro
mantyczne dziedzictwo, ale wydaje się, że na formę młodopolskich 
dramatów o addytywnym czy hybrydycznym charakterze wpływ mia
ło także doświadczenie jednoaktówki. Zarówno wówczas, gdy - jakby 
kontynuując tradycję teatralną - traktowana bywała jako prolog (Dyk
tator Żuławskiego) lub jako epilog (Skapany świat Orkana), jak i wte
dy, gdy można ją wyodrębnić jako immanentną część większego dra
matu (Powrót Odysa Wyspiańskiego czy Zburzenie Tyru Hertzówny).

Nastrojowy prolog do Dyktatora to jakby samodzielny dramat 
przeczuć i trwogi, antycypujących wybuch powstania styczniowego. 
W Nocy Władysława Orkana jednoaktówka funkcjonowała jako nastro
jowe pendant naturalistycznego utworu, oddziaływała na zasadzie zesta
wienia kontrastowego, ponieważ akcji i konfliktowi przeciwstawiono 
statyczną sytuację, a weryzmowi i brutalności nastrój i sugestię. Co wię
cej, zabieg ten pozwolił zsyntetyzować różne modele dramatu i formy 
scenicznego oddziaływania, a zarazem aspekty rzeczywistości. Emancy
pacja sytuacji oraz podkreślenie poznawczych aspektów nastroju i prze
życia w zestawieniu z naturalistycznym dramatem tworzyło nową emo
cjonalną jakość. W Powrocie Odysa Stanisława Wyspiańskiego idea 
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kontrastowego zestawienia przeniesiona została w obręb dramatu, trzeci 
akt - o czym szerzej była mowa w drugiej części tej pracy - wyraźnie 
kontrastowy w stosunku do poprzednich nie pełni roli nastrojowego 
epilogu, lecz to w nim dopełnia się reinterpretacja mitu o bohaterze 
z Itaki1. Natomiast w Zburzeniu Tyru Amelii Hertzówny hybrydycz- 
ność dramatu tworzona jest w inny sposób, utwór rozłamuje się na 
dwie części: pierwszą, symboliczno-nastroj ową jednoaktówkę o histo
rycznej tematyce, do której filozoficznym komentarzem jest część 
druga.

1 Dodam, że idea kontrastowego zestawiania trzeciego aktu dramatu z poprzednimi to także 
przypadek Bolesława Śmiałego.
1 S. Wyspiański, Achilleis, [w:] idem, Achilleis, Powrót Odysa, oprać. J. Nowakowski, 
Wrocław 1984, s. 23.
3 Warto zauważyć, że Świętochowski w dramacie Duchy (który składa się z sześciu części, po
wstających w latach 1895-1909) zastosował ten sam motyw konstrukcyjny, który posłużył potem 
Żuławskiemu; u Żuławskiego w każdej części pojawia się Psyche (symbolizująca duszę - dobro) 
oraz Blaks (symbolizujący materię - zło), u Świętochowskiego w każdym obrazie spotykamy 
Ariosa i Orlę Świętochowskiego, jest to para bohaterów walczących i ginących za sprawę. Na 
podobnej zasadzie strukturalnej zbudowany jest tryptyk B. Mnikowicza-Wysoczańskiego Wyklę
ci. Składa się on z trzech aktów, akcja pierwszego rozgrywa się w raju, drugiego na dworze

Zawieszenie reguł spójności tekstu, dopowiedzmy od razu: cha
rakterystyczne także dla ówczesnej powieści, zacieranie związków 
przyczynowo-skutkowych między aktami czy między scenami powo
dowało dużą ich autonomię. Utwory charakteryzowała indywidualna 
zasada konstrukcji (por. Wyspiański, Miciński, Nowaczyński). Często 
linearnie rozwijającą się akcję zastępowały sekwencje skupione wokół 
momentów o silnym nacechowaniu emocjonalnym, wokół zdarzeń, 
chwil nastroju czy sytuacji granicznych. Na przykład w Achilleis Wy
spiański zastosował zasadę „architektoniki momentów”, czyli „oświe
tlania” scenami napisanymi w konwencji realistycznej scen symbo
liczno-nastroj owych, przeplatania się chwil, które: „raz drugi się nie 
powtórzą”2. Doświadczenie fabularyzacji przeżyć i stanów emocjo
nalnych oraz ich emancypacja nie wydają się bez wpływu na poetykę 
niektórych scen (np. VI i X) tego utworu.

Innym rozwiązaniem było swoiste dodawanie, składanie drama
tu z poszczególnych scen, aktów. Taki addytywny charakter ma - 
ciesząca się dużym scenicznym powodzeniem - Eros i Psyche Żuław
skiego (1904)3. Tę powieść dramatyczną tworzy kilka aktów-rozdzia-
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łów, z których każdy stanowi zamkniętą całość. Powstał zatem ciąg 
jednoaktówek o rozmaitych modelach sytuacyjnych i pisanych w różnej 
poetyce. Na przykład, akt III przypomina nastrojem i scenerią impresjo
nistyczne krótkie dramaty Hofmannsthala czy d’Annunzia, które roz
grywają się w klimacie włoskiego renesansu4, a część IV to młodopol
ski dramat obyczajowy w jednym akcie; pojawiają się też realistyczne 
i historyczne obrazki.

Prześledzenie dróg przenikania małych dramatów w struktury du
żych utworów dramatycznych oraz usamodzielniania się poszczegól
nych aktów, ich semantycznej i konstrukcyjnej autonomiczności, to 
zagadnienie, które wymaga osobnej, wnikliwej analizy. Jednak zjawisko 
to dostarcza kolejnych argumentów na poparcie tezy o wielostronnym 
oddziaływaniu młodopolskiej jednoaktówki.

W stronę nowoczesności

Przełom XIX i XX wieku przyczynił się do wzbogacenia jednoakto- 
wej formy, powiększenia zakresu jej oddziaływania. Podstawowy 
podział, ostro zarysowujący się właśnie od tego czasu, związany jest 
z funkcjonowaniem jednoaktówki w dwóch obiegach. Jako forma do
godna do inscenizowania ugruntowała swoją pozycję w teatrze popular
nym, amatorskim, dramaturgii dla dzieci (dodajmy, że w Młodej Polsce 
powstawało ogromnie dużo tego typu utworów dla najmłodszych). 
Z tym zjawiskiem wiąże się rozwój ruchu amatorskiego w Anglii w ra
mach amateur theatre movement, czy idei little theatre w Stanach 
Zjednoczonych, które spowodowały falę jednoaktowej dramaturgii. 
Aby odpowiedzieć na wzrastające zapotrzebowanie organizowano 
kursy creative writing, wydawano podręczniki-instruktaże, pokazują
ce, jak należy pisać jednoaktowe sztuki; za przykład niech posłuży 
chociażby: B. R. Lewisa The technique of the One-Act Play (1918) czy

księcia litewskiego, trzeciego w Monte Carlo. Por. B. Mnikowicz-Wysoczański, Wyklęci.
Tryptyk dramatyczny, Lwów 1912.
4 G. d’Annunzio, Sny pór roku, przeł. Marion, Lwów 1902; H. von Hofmannsthal,
Wczoraj. Studium dramatyczne w jednym akcie, przeł. S. Reich, Lwów [b.r.w.J.



284 Zakończenie

P. Wilde’a The craftmanship of the one-act play (1922)5. Z ruchem tak 
zwanych „małych teatrów” związane są początki dramaturgicznej 
działalności Eugene’a O’Neilla, który na przystani rybackiej w Maus- 
sachusetts w Fish Wharf Theatre wystawił w 1916 roku swą pierwszą 
sztukę, jednoaktówkę Bound East for Cardiff określaną jako dramat 
nastroju6.

5 Inne tego typu prace to: H. Hillebrand, Writing the One-Act Play (1925); R. 1. Gannon. The 
technique of the One-Act Play (1925); W. Kozlenko, The One-Act Play Today (1938).
i Jednoaktówka ta razem z The Moon of the Caribhees, The Long Voyage Home, In the Zone 
tworzyła cykl SS Glencaim. Inne krótkie sztuki z tamtego czasu, jak np. Before Breakfest (1917) 
nie zyskały już takiej popularności. W roku 1941 O’Neill napisał dramat w jednym akcie Hughie 
(wyst. 1958), miał on wchodzić w skład eksperymentalnego cyklu. Pisarz chcia), aby monolog 
wygłaszany był na tle filmowego ekranu, na którym ukazywałyby się obrazy komentujące i uzu
pełniające wypowiedź.
7 W 1958 roku w „Dialogu” (nr 8), w dziale Kronika pojawiła się wzmianka o konkursie zorganizo
wanym w ZSRR przez Komsomoł i Ministerstwo Kultury na jednoaktówkę o tematyce młodzieżo
wej. W notce - zatytułowanej Obrona jednoaktówek - podano przyczyny, dla których upomniano się 
o rozwój jednoaktowego dramatu. Atutem jednoaktówki miała być aktualność polityczna, która spra
wiała. że - podobnie jak w latach dwudziestych - krótki dramat stawał się środkiem agitacji i propa
gandy.

Osobnym rozdziałem w historii jednoaktówki jest jej popular
ność w Związku Radzieckim w latach dwudziestych. Małe dramaty 
okazały się dogodnym narzędziem propagandy. Na przykład w 1923 
roku powstał tam Teatr Robotniczny „Błękitna Bluza”, na scenie któ
rego wystawiano jedno aktowe sztuki o propagandowym wydźwięku. 
Sztuki tworzone w nurcie realizmu socjalistycznego odwoływały się 
do mimetycznych założeń, ale miały tendencyjny charakter7. Do tej 
tradycji nawiązywał konkurs na jednoaktówkę o tematyce współcze
snej ogłoszony w „Dialogu” w 1956 roku.

Różnorodność jednoaktowego dramatu inspirowała także twór
ców eksperymentatorów - i to z różnych formacji czy nurtów artystycz
nych, o czym warto tutaj wspomnieć choćby w skrócie. Jednoaktowa 
forma nie oznaczała dla nich jedynie uproszczenia, lecz intrygowała 
dzięki temu, że oferowała inny model odbioru. Fabularna nikłość zachę
cała do wprowadzania pozawerbalnych środków ekspresji, dając moż
liwości syntetycznego łączenia różnorodnych tworzyw: słowa, światła, 
ruchu, pantomimy, muzyki, ale także filmu. Znaczącym stało się nie 
tylko to, co zostało powiedziane i pokazane, ale skrót, redukcja, kon
densacja, które formowały jednoaktowe sztuki, wzmagały semantycz
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ną nośność miejsc pustych, niedopowiedzeń. Jednoaktówka intrygo
wała oscylacją między dziełem zamkniętym a otwartym, między nie
dopowiedzeniem a puentą, między determinizmem przedstawionej 
sytuacji a swobodą interpretacji. Dlatego też na stałe zdobyła sobie 
pozycję jako sztuka związana z eksperymentem dramaturgicznym i tea
tralnym. Warto tu przypomnieć chociażby sztuki wykorzystujące poza- 
werbalne środki ekspresji, takie jak: kolor, rekwizyt, ruch itp., na przy
kład: Wassylego Kandinsky’ego Der gelbe Klang (1909-1910), Alfreda 
Döblina Lydia i Mäxchen ( 1906), Oskara Kokoschki Sphinx und Stroh
mann (1907, prapremiera 1909), Mörder Hoffnung der Frauen (1907, 
wystawienie w 1909 przez studentów Wiedeńskiej Szkoły Dramatycz
nej). W nurcie ekspresjonizmu - obok Kokoschki - wspomnieć można 
jeszcze o jednoaktówkach Augusta Stramma, Waltera Hasenclevera: 
Der Retter (1917) i Die Entscheidung (1919), którymi w 1919 roku 
Karl-Heinz Martin zainaugurował działalność Die Tribüne, pierwszego 
ekspresjonistycznego teatru w Berlinie. Futurystyczne eksperymenty 
ilustrować mogą sztuki Welimira Chlebnikowa. Z różnorodnymi two
rzywami w jednoaktowej formie eksperymentował Ivan Goll (Chapli- 
niade, 1920), Kurt Schwitters (Schattenspiel, 1925), czy Oskar 
Schlemmer (Das figurale Kabinett I, 1922-1923), który w latach 1923- 
1929 kierował pracami teatralnymi w Bauhausie. Warto wspomnieć 
także o surrealistyczno-poetyckim Orfeuszu. Tragedii w jednym akcie 
Jeana Cocteau, wystawionej przez Georgesa Pitoëffa w 1926 na scenie 
Théâtre des Arts8. Odrębnym zjawiskiem jest łączenie elementów 
farsy, ludowości z nadrealizmem w sztukach belgijskiego pisarza Mi
chela de Ghelderode’a, które w przeważającej mierze powstawały 
w latach dwudziestych i trzydziestych, a spotkały się z dużym zainte
resowaniem w latach pięćdziesiątych9.

* Sztuka la w Polsce była drukowana w serii Biblioteka Dramatyczna Drogi w przekładzie R. Ko- 
łonieckiego w 1933 roku.
9 Przypomnę tu chociażby Przepychy piekielne. Tragedię buffo w jednym akcie (1923), Esco
rial. Dramat w jednym akcie (1927), Kobiety u grobu. Dramat tv jednym akcie (1928) czy Klub 
kłamców. Jeden akt (1930).

W Polsce eksperymenty dramatyczno-teatralne współtworzyły 
jednoaktówki Tytusa Czyżewskiego: Słońce i osioł w metamorfozie 
(1922), Włamywacz z lepszego towarzystwa (1922), Wqz, Orfeusz i Eu



286 Zakończenie

rydyka0, czy na przykład Wiano Jerzego Hulewicza (1921). Wydaje się, 
że nurt ten znalazł swoją kontynuację i przetworzenie w ciekawych 
sztukach Anny Swirszczyńskiej, o których będzie jeszcze mowa.

W dwudziestoleciu międzywojennym osobne miejsce zajmuje 
dramaturgiczna twórczość Józefa Czechowicza”. Jego jednoaktówki 
to poetyckie wizje-sny o minimalnej akcji, w których prymame znacze
nie odgrywają nie wypadki, czyli sceniczne „dzianie się”, lecz wypo
wiedzi. Symboliczna niedookreśloność, sposób tworzenia nastroju, 
operowanie symbolem zbliża je do tradycji młodopolskiej, ale w kon
struowaniu metafor autor korzysta z doświadczeń awangardy.

Złoty okres dla jednoaktówki to także lata pięćdziesiąte i sześć
dziesiąte XX wieku, wówczas jednoaktówkę wiązano z ruchem teatru 
awangardowego, dramatu absurdu. W dziesiątym numerze „Dialogu” 
z 1961 roku w Kronice pojawiło się wołanie „Zainteresujmy się jedno
aktówkami” - rzecz stanowiła omówienie artykułu amerykańskiego 
krytyka, Alana Pryce-Jonesa, który stwierdził, że dramat współczesny 
rozwija się w stronę jednoaktówek jako bardziej nośnej formuły drama
tycznej niż pełnospektaklowa sztuka. Na poparcie tezy autor przytoczył 
przykłady Elektry Straussa-Hofmannsthla, The Zoo Story Edwarda Al- 
bee’ego10 11 12. Nie miejsce tutaj ani na potwierdzanie tej tezy, ani na pole
mikę z nią, a tym bardziej na interpretację przyczyn popularności krót
kiego dramatu w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, poprzestanę 
więc tylko na wybiórczym wymienieniu kilku różnorodnych zjawisk. 
Wśród licznych twórców nie sposób pominąć tutaj takich nazwisk, jak: 
Samuel Beckett {Końcówka, 1957 czy Ostatnia taśma Krappa, 1958); 
Eugene Ionesco {Łysa śpiewaczka, 1950; Lekcja, 1951; Krzesła, 1952 
czy choćby Improwizacja, 1956 - grana razem z Krzesłami w teatrze

10 Osia i słońce w metamorfozie wystawiono w ramach wieczoru eksperymentalnego zatytuło
wanego „Teatr Przyszłości”, który został zorganizowany 25 listopada 1921 roku na Kursach 
Literackich pod kierunkiem prof. Mariana Szyjkowskiego.
11 Czechowicz napisał kilkanaście jednoaktówek i fragmentów scenicznych, opublikował tylko 
cztery: Czasu jutrzennego, Jasne miecze. Obraz (wydrukowane w ,.Pionie” 1937) oraz Bez 
nieba („Pióro" 1938). W „Dialogu” z 1969 (nr 9) Znajdziemy jeszcze Wagę i cień. Niegodnego 
i godnych oraz słuchowisko Kwadrans poetycki. O dramatach Czechowicza, por. J. Degler, 
Próby dramatyczne J. Czechowicza, ,.Prace Literackie” 1964, z. 6, s. 48-67; M. Wyka, Jak 
oglądać sny, czyli o jednoaktówkach J. Czechowicza, „Dialog" 1969, nr 9, s. 103-109; K. Ple
śniarowicz, Czechowicz w teatrze Kantora, „Dialog” 1978, nr 7, s. i 17-123.
12 Kronika, „Dialog” 1961, nr 10, s. 151-152.



Próba podsumowania i spojrzenie poza Młodą Polskę 287

Studio des Champs Elysees13); Jean Genet (Pokojówki, 1947; Scisfy 
nadzór, 1949); Max Frisch (Pan Biedermann i podpalacze, 1956; Szew
ska pasja Filipa Hotza, 1958); Friedrich Dürrenmatt (Nocna rozmowa 
z człowiekiem, którym się gardzi). Jednoaktowe dramaty znajdujemy 
w dorobku: Arthura Adamova (Le professseur Taranne, 1953; Polityka 
szczątków, 1962); Edwarda Albee’ego (wspomniane już Opowiadanie 
o ZOO powstało w 1959 roku); Harolda Pintera (Pokój, 1957; Samoob
sługa, 1957; Krajobraz, Przyjęcie, 1991); Tennessee Williamsa (Garden 
Party, tu: Suddenly Last Summmer, Something (Jnspoken, 1959). Pełne 
okrucieństwa i kontrastów jednoaktówki tworzył Fernando Arrabal 
(Franciszka i kaci, 1957; Modlitwa, 1958; Guemica, 1960); listę tę 
można by poszerzać14. Oczywiście, zbiór tylu różnych nazwisk i drama
tów musi od razu budzić - jak najbardziej uzasadnione - wątpliwości, 
że rozmiar jednoaktówki staje się kategorią zarówno pojemną, jak i pu
stą, nic nie znaczącą. Ta długa lista pokazuje, że pozycja jednoaktówki 
w dramacie i teatrze współczesnym jest inna niż w okresie przełomu 
XIX i XX wieku. Jednoaktówka jawi się jako forma, która pozwala 
zaistnieć nowym teatralno-dramatycznym zjawiskom.

13 J. Kott przypomina, że Łysa śpiewaczka. Lekcja grane były na niewielkiej scence małego 
paryskiego teatrzyku na me de la Huchette, który teraz stał się już zabytkiem, a wystawienia 
Ionesco stanowią atrakcję turystyczną. Por. J. Kott, Nowy Jonasz i inne szkice, Wrocław 1994, 
s. 212.
14 Na przykład o sztuki w jednym akcie, których głównym bohaterem jest Ferdynand Waniek. 
Wymyślił go Vaclav Havel, jest on bohaterem Audiencji, Wernisażu (1976), Protestu (1978), 
w tym samym roku pojawił się on w jednoaktówce Pavela Kohouta Atest. Postanowił on konty
nuować cykl i poświęcić go Havlowi, tak powstały Degrengolada (Kohout), Areszt (Landovsky). 
Do serii tej dołączył w 1983 swą jednoaktówkę Przyjęcie Jiri Dienstbier, a w 1987 roku Kohout 
sztukę »Safari« (Waniek na emigracji!). Latem 1982 na festiwalu w Awinionie pokazano dedy
kowane V. Havlowi miniatury: Katastrofa Becketta oraz Scena Ionesco.
15 O różnorodności tematycznej może świadczyć chociażby przypomnienie, że: jednoaktowymi 
sztukami o antycznych motywach debiutował Jarosław Marek Rymkiewicz: Eurydyka, czyli 
każdy umiera tak, jak mu wygodniej (1954), Odys w Berdyczowie (1958), w 1957 roku tryptyk 
Imiona władzy wydał Jerzy Broszkiewicz, a w 1961 roku teatr „Ateneum" w Warszawie grał pod 
wspólnym tytułem Remanent trzy jednoaktówki Jarosława Abramowa: Licytacja, Śmierć po 
latach i Wielki kochanek. Na łamach „Dialogu” w 1959 roku wydrukowano Jerzego Skolimow
skiego Ktoś się utopi, a w 1960 Jerzego Szaniawskiego Dziewięć lat. Przywołane przykłady nie

Jeżeli chodzi o polskie sztuki jednoaktowe, podam tylko trzy 
przykłady, chociaż cały szereg tytułów, nazwisk i różnorodnych 
zjawisk nasuwa się na myśl15. Wybrane utwory - w moim przekona-
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niu - dobrze pokazują, jak znaki, konwencje, tematy, funkcjonujące 
w młodopolskich jednoaktówkach ulegały przeobrażeniom, stawały 
się przedmiotem gry. Zatrzymam się więc po pierwsze nad poetyc
kim dramatem Anny Świrszczyńskiej, po drugie nad Zabawą Sła
womira Mrożka i wreszcie nad Aktem przerywanym Tadeusza Róże
wicza.

Symboliczne sytuacje w awangardowym kostiumie, czyli jak po
kazać absurd

W jednoaktowych sztukach Anny Świrszczyńskiej16 - Czarnym kwa
dracie, Człowieku i gwiazdach, Rozmowie z własną nogą - zaobser
wować możemy ciekawe połączenie modelu jednoaktówki, który cha
rakterystyczny jest dla małych dramatów symboliczno-nastrojowych, 
z eksperymentami awangardy. Osobne miejsce zajmuje sztuka Święty 
i diabeł, odwołująca się do doświadczeń obozów koncentracyjnych. 
Wszystkie - to dramaty sytuacji, w których walor jednoaktowej formy 
odgrywał podobną rolę, co w symbolicznych jednoaktówkach przeło
mu wieków. Chociaż młodopolskie motywy i znaki uległy tutaj cha
rakterystycznej trawestacji, a umowność scenicznego świata jest mani
festacyjnie podkreślana, to przecież sposób wzbudzania napięcia jest 
bardzo podobny. W Czarnym kwadracie prezentacji uległa sytuacja 
graniczna (przypomina się tutaj swoiście przekształcony model jedno
aktówki dopełniania przeczuć; chociaż nie mamy do czynienia z anty
cypacją nieszczęścia, lecz z pewnego rodzaju szantażem: „Jesteś prze
cież człowiek, jeśli nie potrafisz urzeczywistnić absurdu, umrzesz”, to 
linia wzbudzania napięcia jest przecież podobna). W Człowieku 
i gwiazdach sporlretowany został moment poznania i jego unieważ
nienie, czyli powrót do status quo antę, z kolei w Rozmowie z własną 
nogą napięcie budowane jest przez antycypację katastrofy, a tytuł pa-

stanowią nawet wierzchołka góry lodowej. Odrębne miejsce zajmują krótkie sztuki Teatrzyku
Zielona Gęś Gałczyńskiego.
16 A. Świrszczyńska, Teatr poetycki, Kraków 1984, z tego źródła pochodzić będą wszystkie
cytaty. Jednoaktówki Człowiek i gwiazdy, Czarny kwadrat. Rozmowa z własną nogą drukowa
ne były w tomie Czarne słowa z 1967 roku.
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rodiuje młodopolskie konwencje rozmów z duszą. Zresztą takich od
wołań i kryptoodwołań Znajdziemy w tych utworach więcej, na przy
kład do tytułu dramatu Grabbe’ego Żart, ironia i głębsze znaczenie:

KAT: Niebo to nie jest niebo.
Ziemia to nic jest ziemia.
Wszystko ma głębsze znaczenie,
Wszystko ma głębsze znaczenie. (Człowiek i gwiazdy, s. 91)

czy poetyki symbolizmu:

KAT: Mój drogi, jestem postacią symboliczną jak pewno zauważyłeś. Nie obowiązuje 
mnie posiadanie indywidualnego charakteru. (Człowiek i gwiazdy, s. 92)

Wydaje się, że wszystkie te zabiegi - poprzez wskazanie absur
du - prowadzą ku odmiennym punktom dojścia niż w młodopolskich 
jednoaktówkach, są ich odwrotnością. Jednak u podstaw tego poetyc- 
ko-dramaturgicznego eksperymentu leży postrzeganie formy sztuki 
jednoaktowej jako tej, która pozwala utrzymać jedność przeżycia i je
go emancypację. Sztuki Swirszczyńskiej to krótkie parabole, w któ
rych wykorzystane zostały postaci i wątki na stałe wpisane w świado
mość kulturową, na przykład mit o Edypie w Człowieku i gwiazdach, 
motyw dies irae w Rozmowie z własną nogą.

W jednoaktówki sytuacyjne wpisała Świrszczyńska doświad
czenia i eksperymenty awangardy - w tym poetyckim teatrze wszyst
ko jest możliwe, autorka teatralizuje pomysły surrealistów i formi
stów, na przykład:

ŻYRAFA: (Zjeżdża z góry jako rysunek lub kształt z blachy czy drutu. Śpiewa cienkim, 
odrealnionym głosem)

Jestem matka żyrafa.
Powiedziałam, żc absurdy są piękne.
Jestem bez wątpienia 
metafora, czyli przenośnia, 
a także symbol.
Kto jest inteligentny,
to zrozumie jaki (odjeżdża za kulisy) (Czarny kwadrat, s. 77-78)
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NIEMOŻLIWOŚĆ: (spuszcza się z góry jako niesamowity kształt, plama składająca 
się z wielu wijących się odnóży i macek. Jest to rodzaj obrazu faszystowskiego. Śpiewa 
odrealnionym głosem)

Jestem niemożliwość, 
jestem jego kochanka. 
On nie może żyć bez swojej kochanki, 
on jest sentymentalny.
Jestem niemożliwość, 
pojęcie oderwane, 
rzeczownik, 
rodzaj żeński. (Czarny kwadrat, s. 79)”

Pojawiają się tutaj wyraźnie pogłosy eksperymentów Jeana Coc- 
teau czy Tytusa Czyżewskiego. Wydaje się, że to uprzedmiotowienie 
pewnych wyobrażeń i uczynienie z nich nie tyle teatralnych rekwizy
tów, lecz scenicznych postaci jest znakiem dookreśloności, ujedno- 
znacznienia, zanegowania metafizycznej tajemnicy. WAGA17 18 zastępu
je myśl o Przeznaczeniu (Człowiek i gwiazdy), NOGA występuje w ro
li Duszy, zamiast trąb i jeźdźców Apokalipsy pojawia się ŁYŻKA 
(Rozmowa z własną nogą), czy wreszcie figurą śmierci staje się czarny 
kwadrat (Czarny kwadrat), a sama śmierć nie nadchodzi wśród trwogi, 
ale lęku przed utratą zdolności do śmiechu:

17 Przywołajmy jeszcze przykład z innego dramatu:
WIEŻA BABEL (smukły ciemny kształt bardzo wydłużonego trójkąta, zakończonego ruchomą, 
wydłużoną szyją. Na niej osadzona smukła dłoń, wyciągnięta w górę)
Ja jestem wieża Babel. Narody ziemi powiedziały: Zbudujemy wieżę Babel, najwyższą wieżę na 
świecie. Niechaj dosięgnie chmur. (WIEŻA wydłuża się). (Rozmowa z własną nogą, s. 120)

(,Z góry zwisa potężna waga, kołysząca się miarowo. Waga przybrana jest kilkunastoma 
mniejszymi i większymi maskami, przedstawiającymi jedną i tę samą twarz ludzką z zezowatymi 
oczami i wywieszonym jak u wisielca językiem”) (Człowiek i gwiazdy, s. 90).

ZAMIATACZ: (podchodzi do leżącego, patrzy, kiwa głową. Zdejmuje z głowy 
WARIA TA czarny kwadrat, który tkwił na niej przez cały czas. Spogląda na kwadrat, 
potem ciska go w kąt) Oto niejasny morał, panie i panowie. Umarł, bo przestał się 
śmiać. Przestał się śmiać, bo umarł, (wychodzi) (Czarny kwadrat, s. 87)

U Swirszczyńskiej jednoaktówka sytuacyjna o parabolicznym cha
rakterze zaanektowała eksperymenty z tworzywem teatru rodem z awan
gardy. Przerażenie, lęk zastąpione zostały przez śmieszność, zdyskredy
towane symbole nie odsyłały poza siebie, lecz obnażały absurd.
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Poszukiwanie zabawy, czyli o tym, jak sytuacja dominuje 
nad akcją

Zabawa Sławomira Mrożka, sztuka napisana w 1962 roku, bywa roz
maicie interpretowana: jako farsa o chamie, który nie potrafi wyarty
kułować własnych potrzeb (Błoński); jako dramat o ludziach ubezwła
snowolnionych, którym odebrano możliwość bycia podmiotami historii 
(Wolicki); jako moralitet (Miodońska-Brookes); jako dramat absurdu 
zbliżony do Beckettowskiego wzorca (Esslin); czy wreszcie jako utwór 
będący - podobnie jak Wesele - diagnozą społeczeństwa, ale który, 
w przeciwieństwie do sztuki Wyspiańskiego, pokazuje jednostki odcięte 
od własnych korzeni, pozbawione oparcia w tradycji, będące tworem 
oficjalnej propagandy i historiozofii lat pięćdziesiątych i sześćdziesią
tych (Sugiera)19.

19 J. Błoński, Mędrek, cham i jednoaktówka, [w:] Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kra
ków 1995, s. 45-95; K. Wolicki, W poszukiwaniu miar)’. Twórczość dramatopisarska Slawo- 
miru Mrożka, „Pamiętnik Teatralny” 1975, nr 1, s. 19-24; E. Miodońska-Brookes, Zabawy 
„Zabawą " Mrożka, [w:] Dramat polski XIX i XX wieku. Interpretacje i analizy, red. L. Ludo- 
rowski, Lublin 1987, s. 343-356; M. Esslin, Mrożek, Beckett i teatr absurdu, przeł. M. Su
giera, „NaGłos” 1991, nr 3, s. 209-213 (w tym tekście pojawia się zestawienie Zabawy z Cze
kając na Godota)', M. Sugiera, Dramaturgia Sławomira Mrożka, Kraków 1996, s. 120-129.

Spróbujmy dostrzec w Zabawie te wszystkie sensy i potencjalne 
znaczenia, a zarazem popatrzeć na nią jako na dramat w jednym akcie, 
którego struktura zapewnia określone rozwiązania i obdarza je znacze
niami. Wydaje się, że semantyczna nośność tej jednoaktówki i - wbrew 
pierwszym reakcjom - nieoczekiwana różnorodność interpretacji spo
wodowana jest również wielością wkomponowanych w nią miejsc pu
stych, znaczeń sugerowanych, a z racji rozmiaru, nierozwiniętych. Spo
tykają się w Zabawie wszystkie podejmowane przeze mnie do tej pory 
wątki: od problemu funkcjonowania jednoaktówki w ramach wyzna
czonych przez ludyczną solidarność, po kwestie stereotypu. Przede 
wszystkim jednak obserwujemy zmianę podejścia do akcji. Utrzymana 
na poziomie gestów (jak wskazał Jan Błoński), stworzona z sekwencji 
zachowań, wpisana jest w sytuację, która określa i stymuluje reakcje 
Parobków, głównych bohaterów tego dramatu, oraz jest - co pokazała 
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w bardzo interesującym studium Ewa Miodońska-Brookes - specy
ficznie wykreowaną sytuacją teatralnego spotkania.

Na rozmiar jednoaktówki zwrócił uwagę w opisie tego i innych 
dramatów Mrożka Jan Błoński, przypominając, że postaci w jednoak
tówce są sterowane przez sytuację, w jakiej się znalazły, i miejsce, 
w którym przebywają0. Co więcej, Błoński stwierdził, że: „Zabawa 
kończy się (albo zaczyna na nowo) w chwili, gdy za sprawą trzech 
czynników: rozpoznania, frustracji, agresji - wyczerpane zostały tkwią
ce w sytuacji możliwości kombinatoryczne”20 21. Wydaje się jednak, że na 
ten schemat zachowań i działań postaci22, obejmujący wewnętrzny 
rozwój wypadków-sekwencji-akcji da się nałożyć ramy sytuacji po- 
szukiwania-oczekiwania23. Dodajmy od razu, że nie chodzi tu o ocze
kiwanie rozumiane jako bierna postawa trwania, ale o wewnętrzną dys
pozycję wzbudzającą chęć poszukiwania, które ma na celu zaspokojenie 
odczuwanych pragnień.

20 Wart przypomnienia jest fakt, że wśród sztuk Mrożka niemal połowa to jednoaktówki, do 
najbardziej znanych należą: Na pełnym morzu (1961), Karol (1961), Strip-teuse (1961), Cza- 
rowna noc (1962), Emigranci (1974) oraz cykl: Lis filozof (}9T1), Polowanie na lisa (1977), 
Lis aspirant (1978).
21 J. Błoński, op. cit., s. 90.
22 E. Miodońska-Brookes wyodrębnia pięć zasadniczych cząstek fabularnych i tematycznych, 
op. cit., s. 245 i następne.
22 Taki model jednoaktówki, w której sytuacja dominuje nad akcją tworzoną przez sekwencje 
działań lub przez działania będące rozpaczliwą próbą odsunięcia przeczuwanego rozwiązania, 
wyrwania się z sytuacji osaczenia, obserwujemy w wielu jednoaktowych sztukach Mrożka. Sam 
pisarz przyznawał: „Jeżeli piszę jednoaktówkę, wystarczy tylko sytuacja. W pierwszej odsłonie 
pojawiają się postacie związane tylko daną sytuacją niejako uchwycone w pół taktu. Sytuacja 
rozgrywa się i wyczerpuje, jak zabawka, w której rozkręci się sprężyna aż do stanu spoczynku, 
kurtyna, koniec” (Listy Sławomira Mrożka do Jana Błońskiego, „NaGłos” 1991, nr 3, s. 180). 
M. Sugiera zauważa, że Karol w zgodzie z tradycyjną normą - odzwierciedla w swej budowie 
wzór sztuki pełnospektaklowej” (M. Sugiera, op. cit., s. 118). Z tym stwierdzeniem można się 
zgodzić, jeżeli weźmie się pod uwagę, że działania postaci - zredukowane zresztą do poziomu 
gestów i sekwencji działań - wpisane są w sytuację osaczenia.

Na płaszczyźnie fabularnej jest to sytuacja poszukiwania przez 
Parobków zabawy i oczekiwanie na realizację tkwiących w nich lu- 
dycznych potrzeb:

S: Jak tu dla nich jest zabawa, dla nas byłaby zabawa. A gdzie ona, gdzie? (s. 176) 
S: Ale zabawy nie ma.
B: Będzie, musi być zabawa!
N: A, jak będzie, to co innego, (odchodzi uspokojony od harmonii)
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S: (z nadzieją) Będzie?
B: (łonem komendy wojskowej) Siaaa-dać! Siad! (S i N siadają) Czekać! (pauza) (s. 177)

Utwór ten, podobnie jak i inne sztuki Mrożka, należy czytać po
przez analizę kodu obyczajowego i politycznego okresu, z którego wy
rasta. Realistyczną tkankę sztuki tworzą wprowadzone w obręb teatral
nego świata stereotypy zachowań i postaw wzięte z pozateatralnej 
rzeczywistości. W Zabawie łatwo można zauważyć przedmiot satyry 
politycznej: obietnice partii dające nadzieje na lepszy świat, szczęście 
i dobrobyt24. Satyra odbijała w sobie - jako znak czasu - stereotypy 
myśli czy sprowadzone do kliszy socjologiczne zjawiska i procesy.

2< E. Miodońska-Brookes przypomina, że na początku lat sześćdziesiątych pojawiające się 
w prasie i radiu felietony informowały o masowym obleganiu przez grupy młodych robotników 
czy tzw. trudnej młodzieży świetlic, domów kultury. Placówki te miały pomóc młodzieży w od
nalezieniu sensu życia, op. cit., s. 350.

W poprzedniej części starałam się pokazać, w jaki sposób jed- 
noaktowy obrazek naturalistyczny przeradzał się w satyrę, jak odwołu
jąca się do realizmu jednoaktówka operowała kodem zapożyczeń i sche
matów. U Mrożka pełno jest klisz językowych, a także schematów sytu
acyjnych, wyzwalających określone reakcje, na przykład: odnalezienie 
stołu sprawia, że Parobcy zaczynają śpiewać i próbują stworzyć atmos
ferę biesiady; podejrzenie, że zamiast na zabawę trafili na stypę, prowo
kuje N do klęknięcia i odmówienia modlitwy za zmarłych; odnalezienie 
przebrania i maski kobiety powoduje, że - wbrew swym kompetencjom 
językowym - bohaterowie zawiązują salonowy flirt. Sekwencje pozor
nych działań wynikają z mikrosytuacji, wpisanych w nadrzędną ramę 
oczekiwania/poszukiwania. W efekcie następuje rozpoznanie pustki, 
które rodzi frustrację i agresję, powstające w obliczu niemożności za
spokojenia oczekiwań i odkrycia ich iluzoryczności.

Czytelne aluzje do sytuacji obyczajowej, kulturowej i politycz
nej, odniesienia do literackich wzorców sprawiają, że Zabawa zarów
no na poziomie pojedynczych działań, jak i całości staje się - posłużę 
się parafrazą tytułu rozdziału z książki Małgorzaty Sugiery, będącym 
cytatem z Mrożka - dramatem o Polsce i Polakach lat sześćdziesią
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tych, czyli o „dziwnej formacji kulturalno-politycznej, zagubionej 
w czasie i zabłąkanej w przestrzeni”25.

2’ M. Sugiera, op. cit., tytuł rozdziału IV, tutaj znajduje się interpretacja Zabaw)’ i Czarownej 
nocy.
26 M. Esslin, Mrożek. Beckett i teatr absurdu..., s. 212-213.
27 S. Mrożek, Zabawa, [w:] idem, Utwór)’ sceniczne, t. 1, Kraków 1973. Wszystkie cytaty 
pochodzą z tego wydania.

Gdy oddalamy się nieco od momentu powstania tej sztuki, alu
zje do ówczesnej rzeczywistości czy cytaty ze społecznych zachowań, 
tworzące realistyczny wymiar tego dramatu, odchodzą w zapomnienie 
lub stają się nie do końca czytelne. Zabawa zaczyna przemawiać sen
sami wcześniej nie dostrzeganymi w pełni, nie zauważanymi. Można tę 
jednoaktówkę - o czym mówił Esslin - czytać także jako dramat o ludz
kiej kondycji, jako „alegorię ludzkiego losu, egzystencjalny czy też 
Heideggerowski obraz człowieka «wrzuconego w byt»”26. Otwiera się 
zatem próba czytania dramatu Mrożka jako paraboli, czyli w sposób 
charakterystyczny dla wielu poetyckich, symbolicznych dramatów 
w jednym akcie przełomu XIX i XX wieku. Zabawę zestawić można 
nie tylko z Czekaniem na Godota, co uczynił Esslin, ale też ze Ślep
cami Maeterlincka. Nie chodzi tu o faktyczne wpływy czy zależności, 
ale o rozwiązania inspirowane formą dramatyczno-teatralną.

Gdy nieco wnikliwej przyglądniemy się strukturze tego drama
tu, okaże się, że Mrożek operuje tutaj modelem jednoaktówki oczeki
wania, odsłaniania enigmatycznej sytuacji, dopełniania przeczuć, 
o którym pisałam w drugiej części pracy. Na ile go odwraca, do tego 
problemu jeszcze powrócę, na razie zatrzymajmy się nad sposobem 
wypełnienia sytuacji. Już wypowiedzi Proroków pobrzmiewają rozpo
znawalną dykcją dialogów ze Ślepców Maeterlincka czy Nocy Orkana. 
Najważniejszym zadaniem staje się rozpoznanie sytuacji:

GŁOS B: Co to jest ? 
GŁOS N: Zamknięte. 
GŁOS S: Może nie ma nikogo? 
GŁOS B: Jak to zamknięte?! 
GŁOS N: Hej! Halo, halo! 
GŁOS S: To my!
GŁOS B: Jak to nie ma nikogo?! (s. 173)27
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Jeśli dołożyć do tego sposób istnienia bohaterów, ich niezindy- 
widualizowanie i marionetkowość, to punkt wyjścia sytuacji w przy
wołanych przeze mnie dramatach można uznać za podobny. Chociaż 
w sztuce Mrożka Parobcy przebijają się do miejsca, w którym miała 
toczyć się zabawa, to przecież ich oczekiwania się nie spełniają. Za
mknięta przestrzeń okazuje się przestrzenią alienacji i osaczenia, prze
strzenią niespełnienia oczekiwań i pojawienia się pustki, która przera
ża, niepokoi. Napięcie wzrasta, a sytuacja staje się jeszcze bardziej 
enigmatyczna. Zagubienie oraz alienacja powodują absurdalne zacho
wania, po próbę samobójstwa i zabójstwa włącznie. Zamiast zabawy 
oferowano pustkę, zamiast wspólnoty osamotnienie, zamiast auten
tyczności działania zastępcze, poczucie bycia „na niby”.

Ślepcy w dramacie Maeterlincka, oczekując na powrót swego 
przewodnika, w końcu odkrywają, że jest on wśród nich, ale umarł, i że 
oni skazani są także na bycie „wobec” i „do śmierci”. Bohaterowie jed
noaktówki Mrożka postawieni są w sytuacji granicznej, zmuszającej do 
poznania, ale wszystkie symboliczne motywy odsyłające do poznaw
czych działań zostały tu zdyskredytowane: otwieranie drzwi to otwiera
nie drzwi szafy, która ukrywa teatralne kostiumy, czytanie księgi obja
wień to tylko obnażenie analfabetyzmu. Parobcy w jednoaktówce 
Mrożka, słysząc muzykę dochodzącą gdzieś z daleka, ponownie nabie
rają przeświadczenia, że zabawa jest gdzie indziej. Ale nie dane im jest 
poznać gdzie, zawiśli w pustce niespełnienia i rozczarowania. Końcowa 
rozmowa przypomina początkowe kwestie, jak kołem wracają upo
rczywe pytania: „gdzie się bawią, komu grają?” Zamiast odsłonięcia 
tajemniczej sytuacji ponownie brak rozpoznania. Skierowane do pu
bliczności przytoczone już wyżej pytania: „gdzie się bawią, komu gra
ją”, okazują się jej własnymi pytaniami. Sceniczne oszukaństwo iluzji 
pryska, a problem zaspokojenia ludycznych oczekiwań staje się proble
mem widza.

U Maeterlincka oczekiwanie naznaczone było grozą śmierci, 
strachem przed nieznanym. Mrożek - ponad pół wieku później - po
kazuje nie tyle sytuację statycznego oczekiwania czy rozpoznania pust
ki, ile moment mnożenia gorączkowych wysiłków, czynionych po to, by 
ją zapełnić, by zapełnić czas bycia ku śmierci (wszak, zamiast zabawy 
„mógł być pogrzeb”). W Zabawie, jak komentuje Esslin, Mrożek daje 
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„uderzający obraz pewnej uniwersalnej prawdy o człowieku, który 
przyszedł na świat z określonymi oczekiwaniami, który sądził, że czeka 
go coś wyjątkowego, jakieś szczególne święto, a został pozostawiony 
samemu sobie w obliczu narastającej pewności, że u kresu drogi czeka 
go jedynie poczucie pustki”28. To zatem jakby odwrócony model jedno
aktówki symbolicznej.

2" M. Esslin, op. cit., s. 212-213.
29 O postawie homo ludens por. E. Miodońska-Brookes, op. cit. Autorka traktuje zabawę 
jako „szeroko rozumianą aktywność istot zwanych nie tylko homo ludens, ale homo politicus, 
homo laborosus, homo religiosus itp. [...] oddawać się jakiejś czynności życiowej z wewnętrzną 
potrzebą, skupieniem, zaangażowaniem lego, co w człowieku prywatne i społeczne, oddawać się 
właśnie w sposób ludziom właściwy, a nie tylko płynący z nacisku instynktów - znaczyło zabawiać 
się” (op. cit., s. 342).
ro Ibidem, s. 348-349.

Zabawa to sztuka o niemożności zrealizowania ludycznych za
chowań przy ogromnym pragnieniu bycia homo ludens29. Ta diagnoza 
odnosi się nie tylko do świata przedstawionego, obejmuje także instytu
cję teatru. Toteż linię interpretacji omawianej jednoaktówki można wy
tyczyć nieco inaczej. Jak wykazały ustalenia z pierwszego rozdziału, 
jednoaktowe widowisko tworzone było w akcie porozumienia aktora 
i widowni, sceniczna zabawa stawała się zabawą teatralną, ogarniającą 
swym żywiołem obie strony spektaklu: aktora i widza. Zabawę Mrożka 
można czytać jako utwór o sytuacji teatru. Jak przekonująco udowadnia 
Ewa Miodońska-Brookes, swoiste potraktowanie scenicznej przestrzeni 
sprawia, że widz staje się nie tylko partnerem zabawy, ale także osobą 
dramatu30. Nadrzędną sytuacją wpisaną w ten dramat jest sytuacja 
współbycia i współuczestniczenia w akcie poszukiwania zabawy, poj
mowanej także jako modus vivendi. Wtargnięcie Parobków na pustą 
scenę i poszukiwanie uczestników rozrywki powoduje, że początkowe 
kwestie rzucane w ciemności sceny i teatru (taki jest wpisany w dramat 
projekt scenicznej realizacji) stają się sposobem nawiązywania kontaktu 
z widzem:

GŁOS N: Dlaczego cicho? Tam jest zabawa!
GŁOS B: Cicho. Posłuchajmy, co tam robią, (pauza)
GŁOS N: No?
GŁOS B: Tam sąjacyś ludzie. Coś szeleści, coś łazi. (s. 174)
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Współobecność widzów jako bawiących się w tę samą grę (w ro
zumieniu teatralnego przedstawienia) bardzo szybko zostaje zakwestio
nowana. Gdy tylko Parobkom udaje się wtargnąć na scenę, czyli dostać 
do miejsca, w którym według nich ma się odbywać zabawa, gdy mrok 
rozjaśnia się, by pokazać pomieszczenie bez okien, z ciemnym otwo
rem na wpół wyważonych drzwi, sceniczna akcja zostaje odcięta od 
widowni. Konstatacja Parobków:

S: (rozglądającsię) Nie ma nikogo.
B: Muszą być! (do N) Ty tam! Ja tam! (B i N rozbiegają się w przeciwne kąty, szukają. 
S rozgląda się)
N: Tu ich nie ma. (s. 175)

usuwa ze wspólnoty zabawy widownię. Scena z otwartej przekształca 
się w pudełkową, zamkniętą, można rzec zamkniętą szczelnie31. Pa
robcy znaleźli się w przestrzeni teatru iluzji, w którym usunięto czwar
tą ścianą od strony widowni.

" Określenie scena zamknięta zostało użyte także jako termin przeciwstawny do określenia scena 
otwarta, które oznacza przestrzeń otwartą ku innym przestrzeniom. Por. 1. Sławińska, Znaki 
przestrzeni teatralnej w ..Krakusie" Norwida, [w:] eadem, Odczytywanie dramatu, Warszawa 
1988, s. 217. Badaczka powołuje się na ustalenia V. Klotza (V. Klotz, Geschlossene und offene 
Form im Drama, München 1969).

Taka szybka zmiana konwencji, to jakby przeskok od jednoak- 
towej komedii, powstającej w geście porozumienia z widownią do 
obrazka rodzajowego, a nawet jednoaktówki realizmu i naturalizmu, 
w których przestrzeń sceniczna determinowała, określała postaci. Widz 
obserwował siebie w sytuacji scenicznego podobieństwa, iluzja rzeczy
wistości okazywała się swoistą „pułapką na myszy”. Ale w sztuce 
Mrożka w pułapce zamknięci zostają także parobcy, zamknięci w pu
łapce sceny, bo zamiast zabawy natrafili na pustkę. Przeczucie, sprowa
dzające ich do miejsca, w którym znajdował się biesiadny stół, nie speł
niło się, zamiast zabawy doświadczyli nudy, zamiast rozrywki drę
czących pytań, co w zamian. Miejsce, w którym się znaleźli bohatero
wie, nie ewokowało innej przestrzeni - nie miało przecież okien, a na 
wpół strzaskane drzwi, zza których zaglądała ciemność, prowadziły 
w przestrzeń, z której przyszli. Gdy nie wiadomo, skąd dobiegały 
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dźwięki muzyki, w geście rozpaczy - jako wyższa instancja - znowu 
została przywołana widownia, wykluczona wcześniej ze świata zabawy:

S i N: (chórem) Gdzie się bawią?!
B: (na środku sceny, frontem do widowni, wznosząc ręce) Ludzie! Ludzie! Gdzie się 
bawią?! (s. 196)

To wołanie przypomina gest Konrada z Wyzwolenia, tylko że 
tam publiczność opuściła widownię i teatr. Natomiast tutaj, to postacie 
odcięły się od publiki. Być może poczucie zaniku wspólnoty na linii 
scena-widownia miało określić kondycję teatru i niemożność wyjaśnie
nia jego roli, skoro nie bawił, skoro nie był teatrem-świątynią, a zatem 
nie prowadził ku rozpoznaniu, nie dostarczał ani komicznej, ani tragicz
nej katharsis, można było jedynie pokazywać zanik teatralnej wspólno
ty. Zabawa byłaby w tym ujęciu sztuką o niemożności trwania i upra
wiania teatru. Lecz wbrew tej diagnozie, opisując koniec pewnych 
rozwiązań, wyznaczałaby nowe. Zamykanie i otwieranie przestrzeni na 
współuczestnictwo widza, wpisywanie go jako bohatera dramatu i wy
kluczanie poza nawias tworzyłyby modus vivendi teatru. Napięcie 
wynikałoby z jednoczesnego uobecniania widza w toku akcji i niejako 
prowokacyjnego kwestionowania jego obecności.

Jednoaktówka niemożliwej jednoaktówki

Przyzwyczailiśmy się do terminów antypoezja, antydramat - przypi
sywanych poetyckiej i dramaturgicznej twórczości Różewicza. Oma
wiając dramaty autora Naszej małej stabilizacji, Anna Krajewska na
zwała Do piachu „tragedią niemożliwej tragedii”, a Białe małżeństwo 
„komedią niemożliwej komedii”32, stosując zasadę analogii - propo
nuję popatrzeć na Akt przerywany jako jednoaktówkę niemożliwej 
jednoaktówki. Wszak sam autor deklarował: „Moja praca nad Aktem 
przerywanym nie doprowadziła do realizacji pomysłu lub: Sztuka moja 

32 A. Krajewska, Dramat i teatr absurdu w Polsce, Poznań 1996, s. 68-79. Przywołane 
określenia to tytuły rozdziałów, poświęconych takim dramatom jak: Do piachu. Białe małżeń
stwo.
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nie jest w obecnej formie przeznaczona ani dla teatrów, ani dla telewi
zji, ani dla radia”33. Nie wiadomo, na ile zapewnienia autorskie mo
żemy potraktować z pełną powagą, przecież w eseju krytycznoliterac
kim, w jaki przeradzają się didaskalia, demonstracyjnie pełno jest 
niekonsekwencji, a jak przekonuje Halina Filipowicz - praca nad tym 
utworem trwała wiele tygodni. Tekst Aktu przerywanego. Komedii 
niescenicznej w jednym akcie, powstałej w 1963 roku nie jest zatem 
spontanicznym zapisem twórczej idei, lecz rezultatem długich prze
myśleń34.

” T. Różewicz, Akt przerywany. Komedia niesceniczna w jednym akcie, [w:] idem, Teatr 
niekonsekwencji, Wrocław 1979, s. 253 i 259. Wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania.

H. Filipowicz, Tadeusza Różewicza trylogia postmodernistyczna, [w:] Dramat i teatr po 
roku 1945, red. J. Popiel. Wrocław 1994, s. 89.
” Sztuki zbudowane z jednej sceny to np. Dzidzihobo. czyli miłość romantyczna czeka już pod 
drzwiami. Sobowtór, Dramat rozbieżny. Czego przybywa, czego ubywa, Rajski ogródek (który 
nosi określenie: „Sztuka w jednym akcie”), Metamorfozy, Co tu mucie. Zacieranie rąk. Dramat 
postaw moralnych (Sztuka teatralna te jednym akcie z prologiem).

Określenia te, pochodzące z rozmaitych artykułów, podaję za H. F i 1 i p o w i c z, op. cit., s. 87.

Wśród dramatów Różewicza znajdujemy wiele krótkich sztuk, 
ich struktura czasem ogranicza się do jednej sceny, dwóch odsłon, cza
sem aktu35. Wydawać by się mogło, że autor Kartoteki unieważnił dra
mat w aktach, że akt stał się dla niego znakiem pustym (wystarczy cho
ciażby zastanowić się nad budową Kartoteki czy Kartoteki rozrzuconej}, 
nie dzieje się jednak tak zawsze. Tym, co często buduje warstwę odnie
sień Różewiczowskich dramatów i konstytuuje ich sensy, są gry z kon
wencją dramaturgiczną i teatralną, czynione po to, aby sprostać współ
czesnej rzeczywistości. Pamiętając, że forma jednoaktowa prowokuje 
pewien typ odbioru, nastawiony przede wszystkim na relatywnie krótki 
czas trwania i jedność percepcji, warto zobaczyć, jaką grę prowadzi 
Różewicz w Akcie przerywanym.

W sztuce tej, którą opatrywano rozmaitymi etykietkami, na 
przykład: „nowy rodzaj scenariusza opowiedzianego”, „nietypowa tea
tralna partytura”, „esejo-scenariusz”, „scenariuszo-esej”, „esej drama
tyczny, dramat eseistyczny”, itp.36 forma jednoaktowa jest pierwszym 
i bezpośrednim przedmiotem gry. Zwraca na to uwagę sam autor:

Doprawdy nie mogę się (dość) „nadziwić” naszym współczesnym reżyserom i dyrek
torom, którzy wymagają sztuk długich, czyli (jak to oni mówią) „pełno”-spek- 
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taklowych. Wymaga to wielkiej ilości słów. Dialogi. Gadanina. Dowcipy. Maksymy. 
Tymczasem dramat rozgrywa się w ciszy. W oceanie ciszy, (s. 265)

Także tytuł stawia przed nami kwestię struktury, wybór formy 
dramatu jednoaktowego wydaje się być związany nie tylko z kalambu
rem określającym komediowe preferencje (akt przerywany w jednym 
akcie - czyli bez przerwy), ale i z przyzwyczajeniami czy oczekiwa
niami odbiorcy. Użyte określenie genologiczne sugeruje, że możemy 
spodziewać się lekkiej komedyjki, niejaką konsternację powoduje 
stwierdzenie ojej niesceniczności, co przecież jest niespotykane wśród 
jednoaktowych komedii. Gdy dowiadujemy się, że w „zamierzeniu 
miała to być komedia bulwarowa” (s. 253), mistyfikacja staje się coraz 
bardziej oczywista. Akt przerywany - przy deklarowanej niesceniczno
ści - ma jednak zapisany w sobie projekt teatralnego wykonawstwa. 
Gdy poddamy go uważniejszemu oglądowi, jednoaktowy antydramat 
Różewicza okazuje się dramaturgicznym i myślowym eksperymen
tem, kształtującym sceniczne innowacje, a także dyskursem o drama
cie i teatrze wpisanym w jeden akt. Wraz z Przyrostem naturalnym 
i Strażą porządkową może on stanowić nie tylko składankę teatralnego 
wieczoru jednoaktówek, ale tworzy - co ciekawie udowadnia Filipo
wicz - postmodernistyczną trylogię37.

” Por. ibidem, s. 92 i następne. Napisany w 1963 roku Akt przerywany opublikowany został w 
1964 roku, a wystawiono go po raz pierwszy 11 grudnia 1965 w Städtische Bühnen w Ulm. 
Przyrost naturalny powstawał w lalach 1958-1967, wydrukowano go w 1968, a prapremiera miała 
miejsce 30 grudnia 1979 w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Z kolei Straż porządkowa po
wstała w 1966 tuku, a ukazała się sześć lat później.

Z punktu widzenia losów dramatu w jednym akcie sztuka Ró
żewicza zaciekawia z kilku powodów. Po pierwsze, manifestacyjnie 
odwołuje się do tradycji jednoaktowych komedii o ludycznych założe
niach. Po drugie, przedmiotem dramaturgicznej polemiki staje się dra
mat przełomu XIX i XX wieku, dramat kryzysu akcji wpisany między 
dwie odrębne poetyki realizmu i symbolizmu (w Różewiczowskiej wer
sji to dramat wewnętrzny i zewnętrzny, którego model pragnie on prze
zwyciężyć, tworząc teatr poetycko-realistyczny). Po trzecie wreszcie, 
Różewicz świadomie przywołuje i jednocześnie kwestionuje różne 
style odbioru, wprowadza je i unieważnia, tworząc niesceniczną jed
noaktówkę. Niesceniczną nie tylko przez rozbijanie akcji dramatu 
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dyskursem i kwestionowaniu jej rozmaitych wariantów, ale także po
przez zaproponowanie nowego, jeszcze nie oswojonego, stylu odbioru. 
Zatrzymajmy się na chwilę nad tak wyodrębnionymi kręgami proble
mów.

W teatrze absurdu autor Kartoteki cenił przede wszystkim ży
wioł zabawy, komediowych i farsowych preferencji38. Pomysł kome
dii bulwarowej w jednym akcie zrodził się wówczas, gdy - jak zapew
nia - można było pomyśleć o zabawie i grze, gdy wydawało mu się, że 
„sytuacja sprzyja odnowie teatru, teatru gry”. Komedia Różewicza 
miała demonstracyjnie bawić, już tytuł prowokował erotycznymi sko
jarzeniami, wpisując tę jednoaktówkę w nurt fars bulwarowych, nie 
stroniących od obscenicznych dowcipów, eksploatujących wątki 
zdrad, itp. Wybór tytułu i formy był znaczący, żart wyrastał z bardziej 
złożonych przesłanek. Jak za Martą Piwińską przekonuje Ryszard 
Nycz - biologiczna, biotyczna, somatyczna metaforyka u Różewicza 
„służy również prezentacji aktu twórczego”39. Tytuł zatem nie tylko 
wprowadzał tematykę, czy określał budowę komedii, ale także, a może 
przede wszystkim, odnosił się do sposobu tworzenia, miał charakter 
metakomentarza. Sformułowanie „akt przerywany” można by w tym 
wypadku zestawić określeniem „intryga naprędce”, bo obydwa okre
ślają zarówno tematykę, jak i sposób powstania utworu. Dlatego Akt 
przerywany interpretować należy de facto - na co niejednokrotnie 
zwracano uwagę - jako sztukę poświęconą zagadnieniu artystycznej 
kreacji. Czy - precyzyjniej - procesowi stawania się dramatu, który to 
proces rozumiany jest jako akt wyboru między różnymi zdyskredyto
wanymi konwencjami, ich parodiowaniem i negacją. Warto przypa
trzeć się tym zanegowanym konwencjom w zestawieniu ze stylami 
odbioru, jaki wyznaczają, bo w wypadku tego dramatu „przerywane 
działanie” określa nie tylko strategię pisania, ale i strategię odbioru.

” „Dość blisko teatru (z „ducha”) zabawy stoi B... jednak krytycy teatralni robią z niego 
mistyka, nihilistę. Tragika. Tymczasem jego sztuki to pyszna zabawa. Powinny być grywane 
wteatrach muzycznych i studenckich” (T. Różewicz, Akt przerywany..., s. 268).
” R. Nycz, Sylwy współczesne, Kraków 1996, s. 158. Przedmiotem zainteresowania Nycza 
stal się Przyrost naturalny.
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Wydaje się, że Akt przerywany poddaje się jedynie zabiegom re
konstruującym40 - „złożyć się nie da”, ale rozłożyć owszem, na poje
dyncze chwyty, mikrocytaty scenicznych zachowań, sytuacji. Na tym tle 
dopiero dawne znaki i konwencje stają się puste, a jednoaktówka okazu
je się - zgodnie ze swym rodowodem - formą teatralną, której atrakcyj
ność polega na świadomej zabawie teatralnością. Ożywają w niej, już 
w tekście didaskaliów i odautorskim komentarzu, tradycje widowisk, 
jednoaktowych żartów scenicznych, które anektowały w swoją grę 
publiczność, bo kokietowały zmianą reguł i konwencji:

Już po napisaniu tego tekstu G. Niziołek wydał książkę, w której bardzo ciekawą interpreta
cję omawianego dramatu zamieścił w rozdziale Próba rekonstrukcji. Por. G. Niziołek, Ciało 
i słowo. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza, Kraków 2004.
41 H. Filipowicz, op. cit., s. 91.

W Akcie przerywanym Różewicz zarazem rozpoznaje i kwestionuje autorytet panują
cych konwencji dramatycznych i w ten sposób świadomie zrywa pakt między drama- 
topisarzem a widzem. Powstaje zatem w sztuce nieuniknione napięcie między koncep
cją dramatu, który udaje, że nie udaje a propozycją dramatu jako „gry”, jako świa
domego udawania w teatrze41.

Dodam, że u genezy jednoaktówki leży zasada przebieranki 
i udawania, niejako podkreślanie sceniczności.

Najbardziej wyraźną dyspozycją daną odbiorcy jest określenie 
Jednoaktowa komedia”. Sugeruje ono, że utwór będzie krótki, będzie 
rozgrywał się bez przerw, zaciekawiał wartką akcją i jej zwrotami, 
operował konwencjonalnymi typami i sytuacjami, że będzie to sztuka 
par excellence sceniczna. Taki jest pierwszy, najbardziej oczywisty 
krąg odniesień. Różewicz natychmiast go unieważnia, dopisując okre
ślenie „niesceniczna”. Niesceniczna, czyli do czytania? Ten trop wy
dają się sugerować odautorskie uwagi, które stają się samodzielnym 
żywiołem i wchłaniając partie dialogowe lub pantomimiczne, wyzna
czają kolejne style odbioru.

Po pierwsze, Różewicz rozprawia się akcją. Akcja w tej sztuce 
rozwija się zarówno w didaskaliach, jak i tekście głównym. Ale to 
wskazówki sceniczne - zaznaczmy, że nie do zużytkowania na scenie, 
toteż proponuje je autor przenieść do programu - tworzą swoistą ramę 
modalną do zabawy z akcją:
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Teatr mój jest żywym organizmem, jest podobny do człowieka, inwalidy, który stracił 
w walce lewą nogę, lecz ciągle czuje ból w tej nodze. Teatr ten stracił bowiem akcję 
dramatyczną (ową budowlę, która była celem zabiegów dramaturgów greckich, elżbie- 
tańskich i częściowo warszawskich, a nawet krakowskich), ale ten utracony, podsta
wowy członek ciągle sprawia mi ból. Czasem w chwilach słabości i załamania posłu
guję się tą, dawno utraconą lewą nogą (akcją) i wtedy przypominam pewnych 
dramaturgów zagranicznych i krajowych, (s. 257)

Przecież w tym krytycznym eseju owa akcja ma się całkiem do
brze. Obudowana rusztowaniem autorskich dygresji wdzięcznie za
skakuje odbiorcę zaprzeczaniem przyczynowości i logicznego następ
stwa zdarzeń, wynikającego ze schematów powtarzanych w sztukach 
czy potwierdzanego przez życiowe doświadczenie. Autor expressis 
verbis przywołuje parodiowany wzór - nie istnieje on jedynie jako mo
del zaprzeczony, ale stanowi jeden z dwóch wykluczających się, a zara
zem nawzajem się dopełniających elementów strategii autorskiej: od
rzucenia i akceptacji. W scenie drugiej didaskalia na przykład podają:

Zegar wybija godzinę. Przez drzwi na lewo wchodzi starsza, ale czerstwa i zdrowa 
Kobieta. [...] Gosposia powinna właściwie wpaść do pokoju z okrzykiem: „Boże! co 
się tu dzieje”. Ale niestety spóźniła się. Zresztą ma twardy sen i nie słyszała krzyku 
Dziewczyny. Mimo że w pokoju nic się nie dzieje już od godziny, pozwólmy jednak 
Kobiecie na wydanie tego tradycyjnego, wypróbowanego okrzyku. Tylko w ten spo
sób będziemy mogli oddać przestrach i wzburzenie, jakie miotają tą prostą ale jeszcze 
energiczną osobą (s. 264)

Zamysł ten oczywiście zostaje zrealizowany w warstwie wyda
rzeń dramatycznych, Kobieta odnajduje list ukryty pod cukiernicą 
i staje się on asumptem do dalszych wydarzeń. Mamy nawet dwa ich 
warianty: awangardowy i surrealistyczny (określenia autorskie) bieg 
scenicznych wypadków i inscenizacyjnych pomysłów. Szybko jednak 
akcja wraca do stanu wyjściowego, unieważniając, a zarazem parodiu
jąc wspomniane konwencje dramatyczne. Porwana i fragmentaryczna 
fabuła może się jednak ułożyć w całość. Chociaż wiele w tym wypad
ku zależy od wyobraźni i inwencji odbiorcy.

Wydaje się, że w komedii Różewicza jednoczą się różne nurty 
ożywiające twórczość w jednym akcie, czyli komedia akcji, której 
efektem są bluetki, oraz jednoaktówka sytuacji, epizodu. Mamy więc 



304 Zakończenie

odwołanie do dramatu realistycznego, chciałoby się powiedzieć nawet: 
do techniki naturalistycznej z zasadą Sekundenstil: „Jako realista nie 
uznaję żadnego «czasu» teatralnego, filmowego, powieściowego, itp. 
Czas mój jest identyczny z czasem, który wymierzają nasze zegarki” 
(s. 259), piszę Różewicz. Co więcej, wydaje się, że winniśmy oczeki
wać jednoaktówki, która nie byłaby zminiaturyzowanym dramatem, 
lecz stanowiła piąty akt sztuk w dawnym stylu. Wszak w komentarzu 
odautorskim czytamy:

Niestety wszystko to odbyło się przed podniesieniem kurtyny i dziewczyna zwyczajnie 
przechodzi przez pokój, mimo że wybiera się do Ameryki, (s. 255)

Modele jednoaktówki akcji i jednoaktówki sytuacji nakładają 
się na siebie. Dzięki uwagom o akcji i zarazem ciągłym jej przerywa
niu Różewicz prowokuje myślenie o jednoaktówce sytuacji, która 
oddziałuje na widza dzięki wpisanemu w jej strukturę dramatycznemu 
napięciu. Owo napięcie budowane jest w pierwszej scenie środkami 
wypracowanymi przez teatr symboliczny: zegar wybijający dwunastą, 
światło, niema gra Dziewczyny itp. Tutaj Różewicz dokonuje chyba 
najbardziej demonstracyjnej dekompozycji przyzwyczajeń odbior
czych. W uwagach wysuwa taki wariant przebiegu scenicznych wy
padków, który przypomina model naturalistycznego dramatu - miałby 
to być akt finalny zdarzeń zachodzących w przedakcji. Nic takiego 
jednak nie następuje, oczekiwanie zostaje zawiedzione, rozmyte w zde
rzeniu z innym modelem: teatrem awangardy i surrealizmu. Od idei 
teatru naśladownictwa rzeczywistości przeskakujemy z kolei do cytatu 
z praktyki teatru awangardy: jawnej, prowokacyjnej gry z przyzwycza
jeniami, zabawy nieprawdopodobieństwem. Z kolei w scenie trzeciej 
postać Obcego, przypominając konwencje dramatów symbolicznych42, 
wprowadza napięcie, wynikające nie z dziania się, ale narastające 
w wyniku bezruchu:

42 Zwróciła na to uwagę H. Filipowicz, op. cit., s. 93.

Mimo że scena jest w tej chwili pusta, napięcie wzrasta bez przerwy. Sytuacja jest naprę
żona. Wydaje się, że coś powinno nastąpić. Zamknięte drzwi gabinetu Konstruktora 
zaczynają ulegać deformacji, przybierająjakby większe rozmiary, urastają (być może) 
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do rangi symbolu. To wszystko oczywiście dzieje się wyłącznie w wyobraźni widza. 
W rzeczywistości drzwi pozostają drzwiami, (s. 272-273)

Scena czwarta zmienia typ odbioru, wprowadzając wiadomość 
o katastrofie, może być sceną końcową albo początkową. Rzeczywi
ście, cały akt przerywany jest nieustającymi zmianami sytuacyjnego 
napięcia i stylów odbioru, przerywany celowo. Po zniszczeniu przy
zwyczajeń, wynikających z kwestionowania rozwoju akcji, Różewicz 
co krok narusza i unieważnia napięcie sytuacyjne, jakie pieczołowicie 
buduje dla każdej sceny. Stało się zatem coś dziwnego, Różewicz 
w swoim dramacie zdekomponował najmniejszą i wydawałoby się 
najbardziej spoistą dramatyczną formę43. Przecież i w tej jednoaktów
ce da się wyznaczyć sytuacyjna rama. Całość rozgrywa się w jednym 
miejscu i wydaje się, że mimo wszystko napięcie sytuacyjne i oczeki
wanie widzów nie zostają unieważnione, w ostatniej scenie mamy 
wszak katastrofę. Ale i tym razem wystawieni jesteśmy na Różewi- 
czowską ironię, i to napięcie ulega rozbiciu: zamknięte drzwi, które 
mogły nabrać znaczeń symbolicznych, nie otwierają się, poza nimi jest 
cisza. Różewicz rozbił nie tylko akcje, ale to, co w jednoaktówce do 
tej pory wydawało się najmniejszą niepodzielną cząstką - sytuację. 
Poddał obróbce determinizm scenicznych konwencji, determinizm 
sytuacyjności. Wydaje się, że możemy to zjawisko opisać formułą 
Baumana: „Wraz z wiecznością zdekomponowaną w ruchy Browna, 
rządzące mijającymi chwilami, nic nie wydaje się już więcej nieśmier
telne, lecz także nic nie wydaje się śmiertelne”44. Wraz z jednoaktów
ką rozbitą na pojedyncze sceny, które „nie dają się złożyć”, a które 
jednak częściowo do siebie przystają, dawna jednoaktówka przestała 
istnieć, ale nadal czytelne są jej wzorce.

Oczywiście nie odwołuję się w tym wypadku do tradycji widowiska (takie analogie można by snuć 
przy interpretacji Straży porządkowej), ale do jednoaktówek akcji i sytuacji.
■“ Z. Bauman, Ponowoczesność, czyli demonstrowanie nieśmiertelności, [w:] Postmodernizm 
uJilozojia, red. S. Czerniak i A. Szahaj, Warszawa 1996, s. 155.

Jednoaktówka stała się tutaj nie tylko polem eksperymentu, te
atralnej innowacji, ale poprzez strukturę postrzegania czasu oddała 
rytm swej epoki. Kropla chwili w jednoaktówce Różewicza bliska jest 
zdaniu z Podręcznika do ludzi Manueli Gretkowskiej „czas plenił się 
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z każdego ziarna sekundy”. Sytuacja w Akcie przerywanym, mimo że 
potwierdza linearny bieg czasu (Różewicz respektuje następstwo zda
rzeń, co uwidacznia się chociażby w wejściach i wyjściach postaci), 
wydaje się poprzez przerywanie, wariantowość tych samych momen
tów (majstersztyk ze sceną w przebiegu realistycznym, awangardo
wym i surrealistycznym) multiplikować warianty przeżywane, unie
ważniać lineamość, wskazywać wielokierunkowość rozwoju akcji, 
tworzyć w każdej scenie możliwe, wirtualne wypełnienia sytuacji. 
Różewicz rozbija dramat w jednym akcie, scalając go zarazem. Roz
sadza od wewnątrz formę, która - z racji swych rozmiarów - sprzyja 
raczej koherencji, ekonomii środków i ich funkcjonalności.

Co ciekawe, autor trzyma się mimo wszystko jedności miejsca 
i sytuacji. Wskazując na potencjalność przebiegu zdarzeń, znaczenie 
słów czy milczenia, oddzielając od siebie sceny, odsyła równocześnie 
do fragmentaryzmu dzieła, jak i rzeczywistości, które jednoczyć może 
tak naprawdę jedynie sytuacja odbioru. Bowiem to odbiorca nie tyle 
składa, ile scala w sobie owe fragmenty świata i dzieła. Ten jeden akt 
fundowany jest nie przez jedność przedstawienia, lecz właśnie jedność 
recepcji.

Jednoaktowe dramaty uderzają różnorodnością, oscylując między 
scenicznością widowiska a literackością tekstu. Rozmiar prowokuje 
bowiem do tego, aby skrótowo odwoływać się do zastanych przyzwy
czajeń, albo do tego, by błyskawicznie zaskoczyć odbiorcę innowa
cjami, wprowadzać nowe rozwiązania. Jednoaktówka nie okazała się - 
wbrew opinii Strindberga - formą, która pojawiła się w zamian za 
pełnospektaklowy dramat, istnieje obok niego paralelnie, aktywizują 
się w niej te żywioły i tendencje, które waloryzują moment, chwilę, 
sytuację dla swego zaistnienia.

Można więc porównać jednoaktówkę do sonetu, formuje ją bo
wiem rygor rozmiaru, a wykorzystanie i rozwinięcie możliwości pro
wadzi do powstania arcydzieł, za jakie śmiało można uznać tak różne 
estetycznie, tematycznie i odległe w czasie utwory jak na przykład: 
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Sędziowie Wyspiańskiego czy Zabawa Mrożka. Lecz co najważniejsze, 
często w jednoaktówce - jak w mikrozwierciadle - odbija się kondycja 
zarówno człowieka, dramatu, jak i teatru danego czasu.
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Kirschner Paul 78,182
Kisielewski Jan August 224,229,238, 

240-241,245
Kleiner Juliusz 138
Klotz Volker 297
Kłossowicz Jan 108-109
Kniaźnin Franciszek 28
Kochanowski Jan 108
Kohout Pavel 287
Kokoschka Oskar 285
Kolberg Oskar 36
Kołoniecki Roman 285
Kołaczkowski Stefan 151-152,157-158
Kończyński Tadeusz 250, 275
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Korpała-Kirszak Ewa 17 
Korzeniewska Ewa 74,257 
Korzeniowski Apollo 37 
Korzeniowski Józef 33,35,37 
Kostkiewiczowa Teresa 23, 31,251 
Kotowicz Stanisław 157 
Kott Jan 287 
Kotzebue August 30 
Kowalczykowa Alina 24 
Kowalska Marta 33 
Kowzan Tadeusz 50 
Koziebrodzki Władysław 33,248 
Kozlenko William 284 
Kożmian Jan 41 
Krajewska Anna 177-178,245,256,

268,298 
Krajewska Wanda 78, 80-83 
Krasiński Edward 259 
Kreczmar Agnieszka 257 
Kreczmar Roman 184, 201,212 
Kretz Józef 206 
Królikiewicz Grażyna 139 
Królikowski Józef Franciszek 44 
Krupiński Wiktor 260 
Kryński Adam 237 
Krzemień Krystyna 242 
Krzemień-Ojak Sław 189 
Krzywoszewski Stefan 218-219, 233,

237, 250, 275 
Kucz K. 40 
Kudlicz Bonawentura 29-30 
Kukulski Leszek 28 
Kurpiński Karol 43 
Kurska Anna 44 
Kuryluk Ewa 61,63-64,67,71 
Kuźma Erazm 178 
Kwiatkowski Jerzy 130,190

Labiche Eugene 248, 270 
Lack Stanisław 158,160-161 
Lam Andrzej 212, 258,274 
Landovsky Pavel 287

Lange Antoni 108-109, 115, 143 
Leclercq Théodore 22,53
Lerberghe Charles van 114 
Lesage Alain René 16
Lessing Gotthold Ephraim 26 
Leszczyński Edward 90-91,128,131, 

174,190, 194, 198,202,204,212
Leśmian Bolesław 145,147,192,202, 

209,265
Leśniewski Henryk 218, 229,233,275 
Lewicki Włodzimierz 109,131,207, 

212
Lewin Leopold 69
Lewis Benjamin Roland 16,283 
Lewko Marian 54,212
Lipps Theodor 60,205
Lubaszewska Antonina 183,190,193, 

196
Lubomirska Izabela 28 
Lubowski Edward 33
Ludorowski Lech 140,291 
Lugné-Poe Aurélien-Marie 49, 51 
Linker Manfred 106,148,203
Lyons John 224

Ladnowski Aleksander 31 
Łanowski Zygmunt 56
Łempicka Aniela 120,143 
Łopatyńska Lidia 19
Łotman Jurij 203
Łukasik Stanisław 18
Łuszczewska Jadwiga 43

Mach Jolanta 82,273
Maciejewski Janusz 33
Maciejewski Jarosław 40
Maeterlinck Maurice 26,51-53, 67, 70, 

72-78, 80-81, 83-84, 86-87,90,97, 
100, 102,113-114, 116, 118-121, 
126, 132, 151,166,175, 177-178, 
183, 185-186, 194-195, 197,206, 
218,239,294-295

Majeranowski Konstanty 43 
Makowiecki Tadeusz 45
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Makuszyński Kornel 125,128
Malczewski Jacek 108
Mallarmé Stéphan 52,67,108,167 
Marczak-Oborski Stanisław 246 
Marion [pseud.] Cecylia Glücksman

283
Markiewicz Henryk 119,140,188 
Markowska Maria 70 
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Martin Karl-Heinz 285
Matuszek Gabriela 11, 50,54, 56,217, 

220,242
Matuszewski Ignacy 103, 183,187- 

-188,222,235
Maudsley Henry 115
Mauthner Fritz 166
Mazanowski Antoni 87-88
Mellerowa Zofia 33,248
Merle Jean Toussaint 30
Méténier Oskar 54
Meyerhold Wsiewołod 84
Meynert Theodor Hermann 64 
Michalik Jan 86,217,219,221,223,

227,229,244, 247,258
Miecznik Antoni 193
Miciak Jan 65
Miciński Tadeusz 87,91,96,132, 134, 

137, 145-147,149,157,173,176, 
184,198,212,218,229,235,282

Mickiewicz Adam 44,261,267 
Millais John Everett 139 
Milton John 25
Miłosz Czesław 132
Minkowicz-Wysoczański Bronisław 

267, 269,275,282-283
Miodońska-Brookes Ewa 11, 121,124, 

140, 143,152,159, 161,291-293, 
296

Mirabeau Octave 258
Mirándola Franciszek 74,102,113, 

178, 183, 194
Mirmont de Laville A. 43
Misiewicz Janusz 247,255
Misiołek Edmund 50-51,217

Misiomy Michał 15
Mitosek Zofia 165, 237
Modrzejewska Helena 105
Modrzejewski Józef28
Molier (Moliere, Jean Baptiste Poque

lin) 17-19
Molnar Ferenc 270
Monet Claude 62
Morawski Franciszek 43
Morstin Ludwik Hieronim 78,109, 

145, 201,212
Mrazek Stanisław 86
Mrozowska Jadwiga 199
Mrożek Sławomir 121, 131,237,288, 

291-297,307
Mukafovsky Jan 167-168,170,175
Mueller Stanisław Antoni 169,178, 

200,205,212
Musset Alfred de 23,40,42, 53-54,265

Neumann Gerhard 16,20,51,61
Neuwert-Nowaczyński Adolf218,250, 

275
Niedzielski Szymon 30
Niedźwiedzki Władysław 237
Niedźwiedzki Zygmunt 256
Niekrasow Nikołaj 58
Niemojewski Andrzej 87-89,91, 191- 

-193.195,212
Niesiobędzki Jerzy 32
Niesiołowski Tymon 212,218,221, 

275
Nietzsche Fryderyk 108,161,207,250
Niziołek Grzegorz 302
Norwid Cyprian Kamil 25,37, 39-46 
Nowaczyński Adolf 54,83,87, 90-91,

150,218,224-225,229,231,233, 
236,238,242-246,249,252,257- 
-258,269,275,282

Nowakowski Jan 120-121, 140-141, 
143,282

Nycz Ryszard 167,174,259, 301

O’Neill Eugene 284



İndeks osób 333

Obrączka Piotr 62,67 
Okopicń-Sławińska Aleksandra 199,

203 
Olechowska Stanisława 269 
Olszewska Maria Jolanta 33 
Orkan Władysław 87,91,97-99,101-

-102,104,109,169,175,197-198,
200,202,204-205,207,212,281,  
294

Ortwin Ostap 55, 120,124-125,157 
Osiński Ludwik 271 
Ostrowska Bronisława 197 
Ostrowski Witold 18,20

Pagnol Marcel 270 
Pannenkowa Irena 120 
Pappenheim Maria 73 
Partyga Ewa 81,152 
Parvi Zenon 86,121 
Pavis Patrice 17-18 
Pawlikowski Tadeusz 77-78,119,185 
Pawluczuk Włodzimierz 171 
Perrault Charles 132
Perzyński Włodzimierz 199,242-243,

249,252, 254, 258, 275 
Pękalski Wojciech 29-30 
Pfister Manfred 84,99, 191 
Pieńkowski Karol 37 
Pigoń Stanisław 18, 38, 232 
Pinter Harold 80, 173,287 
Piotrowski Józef 30 
Pitoeff Georges 285 
Piwińska Marta 301 
Platon 74, 165 
Pleśniarowicz Krzysztof76, 286 
Plotyn 74 
Płachecki Marian 17 
Płażek Feliks 109, 125, 150, 155-157, 

176, 181, 191-193, 195-196, 201, 
204,207,212-213 

Płoszewski Leon 114,124,213 
Podraza-Kwiatkowska Maria 11,72,

75, 77,88, 112, 115, 126, 129-130, 

134,144,183,188-189,207,217, 
244,253

Politzer Heinz 63-64, 67
Pollak Seweryn 26
Popiel Jacek 115, 143, 145, 235,259, 

299
Popiel Magdalena 182-183
Popowski S. 238
Porębski Mieczysław 204 
Posner-Garfeinowa Malwina 68,72 
Potocki Antoni 87,274
Potocki Jan 28
Praga Marco 52, 86
Prascheck Helmuth 227
Praż Mario 132
Prel Carl du 206
Prokofiew Sergiusz 26
Prokop Jan 176
Prokopiuk Jerzy 134
Prorok Leszek 77
Prussak Maria 22, 138,158,161,186
Pryce-Jones Alan 286 
Przerwa-Tetmajer Kazimierz 86-88, 

91,101, 108,111,114-117, 121, 
191-192,194,197,204-205,213

Przesmycki Zenon (pseud. Miriam) 41, 
51,72-76,114, 188, 257

Przewóska Maria Czesława 241
Przybylski Zygmunt 33,248 
Przybyszewski Stanisław 63,78, 85, 

91,97,111,116-118,129,132,137, 
177,184,187,189,191, 194,204, 
207,213,234,248

Puchalska Mirosława 22,186
Puszkin Aleksander 26
Pyzik Teresa 231,273

Rachilde [pseud.] Marguerite Eymery 
51

Raczyński Wacław 218,221, 223, 233, 
275

Radwański Tadeusz 269
Rapacki Wincenty 33, 37
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Raszewski Zbigniew 232,253 
Ratajczakowa Dobrochna 11, 17-22,

28-30,34-35,37-39,84,107,203, 
251,253,271

Regnard Jean-François 29
Reich Stanisław 283
Renard Władysław [pseud.] Czarnocki 

Szymon 274
Rey Alain 19
Reymont Władyshrw Stanisław 233, 

275
Rilke Rainer Maria 83,195-196,208 
Rimbaud Jean Nicolas Arthur 197 
Rittner Tadeusz 42,87,90-91,116, 

169, 192-193,195,199,204,213, 
218,227, 232,249, 251-254,257, 
275,280

Rogacki Henryk Izydor 242 
Rolicz-Lieder Wacław 108 
Ronikier-Jaxa Bogdan 37,121
Rops Félicien 258
Rosiek Stanisław 230
Rosner Katarzyna 189
Rossetti Dante Gabriel 136
Rougemont Denis de 133
Rousseau Jean Jacques 23-25, 138 
Rousseau Jean-Baptiste 29
Różewicz Tadeusz 288,298-306 
Rudolf Krzysztof Filip 73
Rudziński Roman 125
Rulewicz Wanda 79, 81 
Rundbaken Jan 184
Ruysbroeck Johannes 74
Ryba Janusz 28
Rydel Lucjan 86-88,90-91, 97, 101, 

109, 116, 124, 169-170, 177,179, 
192, 194-195, 203-205, 209, 213, 
217-219,221, 223,227-229,247, 
275

Rydlowa Maria 124
Rygier Leon 109, 177, 213 
Rymkiewicz Jarosław Marek 287 
Rzewuska Elżbieta 262

Sade Donatien Alphonse François de
132

Sagan Ewa 73,110
Salwa Piotr 124.226
Sandauer Artur 58,147
Sarcey Francisque 22
Savoir Alfred 270
ScanonPaul 17-18
Scheier Max 192
Schiller Leon 120,209
Schimpf Wolfgang 24-25
Schlaf Johannes 221,223
Schlemmer Oskar 285
Schnetz Diemut 16, 51, 67 
Schnitzler Arthur 15,52,61-67,71,

269,272
Schönberg Arnold 73
Schopenhauer Arthur 113, 131, 174. 

192-194,206-207,250,268-269
Schultze Brigitte 17,26-27, 53,58, 85, 

99-101,131
Schulz Bruno 108
Schwitters Kurt 285
Scribe Eugène 22,30
Semczuk Małgorzata 22,186
Servaes Franz 223
Shakespeare Olivia 78
Shakespeare William 40, 72,138,270
Shaw George Bernard 83
Shaw Harry 16
Shipley Joseph Twadell 16,49
Sienkiewicz Henryk 105,274
Simon Ludwik 30-31,36
Sinko Grzegorz 166
Sinko Tadeusz 42,108, 150-151
Sivert Tadeusz 31
Skarbek Fryderyk 30-32
Skolimowski Jerzy 287
Skuczyński Janusz 72
Sławińska Irena 42,45-46, 71 -72,121, 

150-151, 185,203-204,297
Sławiński Janusz 167
Słowacki Juliusz 88,248
Słowaczyński Andrzej 30
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Sobaszek Erdmute 265
Sobaszek Wacław 265
Sobeski Michał 192
Sobolewska Anna 22,186 
Sobolewski Jan 43
Sofokles 77,121
Solski Ludwik 78,86
Sosnowski Jerzy 205
Sprusiński Michał 25
Staff Leopold 18,108,129,190,203, 

207
Stała Marian 115,145,177, 198-199, 

211,235
Stamir zob. Miiller A. S.
Staszczyk Adam 121
Sten Jan [pseud.] Ludwik Bruner 119 
Sterling Kazimierz 90
Stendhal [pseud.] Henri Beyle 132 
Stępień Tomasz 258
Stögbauer Adam 113, 174 
Stillmark Alexander 78,182
Stramm August 285
Strauss Richard 72
Strzelecki Adolf 219-220
Strindberg August 11,23,51-57, 72- 

-73, 84,232,239, 306
Stuck Franc 136
Styan John Louis 50, 71,73,79, 81 
Stykowa Maria Barbara 72,78,185 
Sudermann Hermann 83
Suesser Ignacy 57
Sugiera Małgorzata 11, 50, 77, 81,147,

158,205,265,291-294
Swedenborg Emanuel 74
Swinburne Algernon Charles 150 
Sygietyński Antoni 87, 114, 199 
Synge John Millington 80
Szacki Jerzy 237
Szahaj Andrzej 305
Szaniawski Jerzy 219,259,287 
Szary-Matywiecka Ewa 22,186 
Szawłowski zob. Szaniawski Jerzy 
Szekspir zob. Shakespeare William 
Szewczyk Grażyna 54

Szondi Peter 51-52, 55, 84-85 
Szpakowska Małgorzata 256 
Szrojt Eugeniusz 24
Sztaba Wojciech 164
Szukiewicz Maciej 86-87, 91,97,111,

119,184,194,200,204-205,207-  
-208,213 

Szutkiewicz Jan 239
Szwankowski Eugeniusz 30 
Szyfman Arnold 258 
Szyjkowski Marian 31,286 
Szymańska Beata 96,205,210 
Sliwowski René 58
Świętochowski Aleksander 36,87,282 
Świontek Sławomir 17,168,223-224,

242,256
Świrszczyńska Anna 193,206,286, 

288-290

Taborski Roman 62,86,119,217,251,
253,259

Tatarkiewicz K. 32
Tatarkiewicz Marian 90,104,213,247
Tatarkiewicz Władysław 130 
Tatarowski Lesław 88 
Tetmajer Kazimierz zob. Przerwa-Tet- 

majer Kazimierz
Tomaszewski Boris 24 
Trembicka Maria 40 
Trznadel Jacek 147, 209 
Trzynadlowski Jan 17,262 
Tynianow Jurij 17

Ubersfeld Anne 17,224 
Udalska Eleonora 22, 54, 180,223,

231,242,273 
Ugniewska Joanna 124,226 
Ujejski Kornel 32, 37 
Urbański Aurely 33 
Urbisz Krystyna 231 
Urcew Mikołaj 84

Verga Giovanni 52,219-220 
Vemeuil Louis 270
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Wagner Józef Bohdan 40 
Wagner Richard 64,132 
Walas Teresa 118, 137,248 
Walewski Wallek Adolf 33, 248 
Waligóra Jerzy 11,96, 117,131,136,

167, 175,177,204 
Waśkowski Antoni 145,201,213 
Wąchocka Ewa 32 
Wedekind Frank 83 
Weinsberg Adam 224 
Weiss Wojciech 207 
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Wied Gustaw 58 
Wiedemann Adam 26 
Wierzbicka-Michalska Karyna 28 
Wierzbicki Józef Stanisław 177 
Wikszemski M. 213 
Wilde Oscar 51,72, 83,95 
Wilde Percival 16,284 
Williams Tennessee 287 
Wilpert Gero von 16 
Winawer Bruno 260,265,267, 269- 

-273, 275
Wirpsza Witold 165
Wislawska (Wislowska?) Maria 180 
Witkiewicz Stanisław Ignacy (pseud.

Witkacy) 150, 162-164,241,256 
Wojnakowski Ryszard 106, 203 
Wolicki Krzysztof242,291 
Wolska Maryla 129 
Wołoszyńska Zofia 23-24,29,251 
Wosiek Maria 247 
Woycicki Alfred 78 
Wożniakiewicz-Dziadosz Maria 229 
Wójcicka Zofia 225,275 
Wroczyński Kazimierz 258-260, 265-

-266,269-270, 273, 275

Wróblewska Teresa 145
Wrzosek Stefan 120-122
Wyka Kazimierz 38,96
Wyka Marta 286
Wyspiański Stanisław 26,30,68, 83, 

86-87, 90-91,97, 104,106, 111, 
114,119-122, 124-125,128,137- 
-138,140-141, 144-145,149-152, 
155, 157, 159,169-171,175, 179- 
-180,182,184,191-192, 195-198, 
200,202, 204-205,207-210,213, 
247-248,267,280-282,291, 307

Yeats William Buder 26, 50, 52-53,
78-83,97,114,122

Zabawa Krystyna 91
Zach-Błońska Joanna 41 
Zakrzewska Wanda 142
Zapolska Gabriela 86, 91, 104-106, 

110, 121,204,213,218-221,223, 
229,247-248, 258,275

Zawadzki Artur 31
Ziejka Franciszek 177 
Zimand Roman 73
Ziomek Jerzy 34
Ziołowicz Agnieszka 46,120-122, 182 
Zola Emile 50,223
Żaboklicki Krzysztof 132
Żeromski Stefan 33,207, 220 
Żółkowski Alojzy 29-32,40,271-272 
Żuławski Jerzy 95,112,129,132,184, 

187-189,213,218-219,233,252, 
267,275,281-282

Żurowska Joanna 224
Żurowski Andrzej 237 
Życzyński Henryk 121
Żmegać Viktor 16, 51



Marta Rusek pracuje jako adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwer
sytetu Jagiellońskiego. Interesuje się literaturą i dramatem okresu 
Młodej Polski oraz metodyką języka polskiego. Autorka artykułów 
dotyczących dramatu i poezji oraz poradników dla nauczycieli i pu
blikacji metodycznych.
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