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Akcja teatralna i utopia przeobrazenia: 
Gabriele D'Annunzio i Bolesaw Lesmian 

M6wiç o dw6ch lub trzech tysic1cach os6b, rozpro

szonych po wielkich miastach europejskich [ ... ]; 

nie ma potrzeby, aby byly one wielkimi umysla

mi epoki. Nie muszc1 byé koniecznie rozumem 

i sercem swojego pokolenia: majc1 byé tylko jego 

swiadomoscic1 . 
Hugo von Hofmannsthal 

W xx i XXI wieku opracowano wiele r6znych defini

cji terminu ,,komparatystyka"1. Byé moze dzis, w epoce 

1 ,,Komparatysta jest [ ... ] postaciq przekraczajc1q grani ce - gra
ni ce miçdzy poszczeg6lnymi tradycjami narodowymi, miçdzy 

literaturc1 i innymi dyscyplinami sztuki, miçdzy krytykc1 lite

rackc1 i innymi dziedzinami wiedzy. Jego specyfikc1 instytucjo
nalnc1 jest wlasnie wkraczanie na cudze pola w celu znalezienia 
powtarzajc1cych siç element6w, kt6re lc1czylyby epoki, kultury, 

gatunki i formy, niekiedy bardzo od siebie odlegle. Najwainiej
sze poszerzenie granic komparatystyki dokonalo siç w aspek

cie, kt6ry najpelniej definiuje jc1 jako dyscyplinç, a mianowi

cie w zwic1zkach miçdzy literaturami narodowymi i wymiarem 

ponadnarodowym", w: Enciclopedia Italiana Treccani, sub voce, 
VII Addenda, 2006, http:/ /www.treccani.it/ enciclopedia/ com

paratistica_ (Enciclopedia_ Italiana). W niniejszym rozdziale 
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multikulturalizmu, jestesmy bardziej sklonni do poszu
kiwania obiektu badan tej dziedziny w transnarodowym 
wymiarze motyw6w i idei, kt6re rozpowszechniaj<!c siç, 
wplynçly na rewizjç ugruntowanego statusu kulturalnego 
w danej epoce, tym samym przyczyniaj<!c siç do jej glçbo
kiej przemiany. 

Celem niniejszego tekstu jest zaproszenie do dyskusji 
na temat pewnego aspektu owego nierozerwalnego splo
tu tendencji kulturowych i artystycznych, kt6ry mogliby
smy okreslié mianem ,,ducha czasu". Za ducha czasu zwyklo 
uwaiaé siç og6ln<!, dominuj<!q w danej epoce tendencjç 
kulturow<!, Ja natomiast chcialabym zwr6cié uwagç na to, 
co moglibysmy okreslié jako ,,jasnowidzenie geniuszu"2, 

czyli na tç prekursorsk<! intuicjç, kt6ra pozwala konkret
nemu artyscie (pisarzowi, filozofowi, poecie, muzykowi) 
dostrzec glçbokie instancje nowatorskich przemian, kt6-
re p6zniej stan<! siç wsp6lnym dziedzictwem, i je wyrazié. 

Zanim przejdç do sedna sprawy, przytoczç jeden 
przyklad, z 4 kwietnia 1843 roku, kiedy Adam Mickiewicz 
w swojej slynnej ,,Lekcji xvi" wyglosil teoriç dramatu 
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wszystkie cytaty z j�zyka wloskiego zostaly przedumaczone na 

j�zyk polski przez autorkt; tlumaczenia. 

2 Na ten temat por. wstt;p Paola Isotty do Dziela sztuki przyszlosci 

Ryszarda Wagnera. Czytamy: ,, [ ... ] Albowiem geniusz, wbrew 

temu co zwyl<lo si� mysleé, charakteryzuje sit; zawsze pewnym 

jasnowidzeniem oraz intuicj<} praktyczn<}, kt6re S<} wit;ksze nii 

u tych, kt6rzy go otaczaj<} ... ". Por. R .  Wagner, L'opera d'arte

dell'avvenire. Introduzione di Paolo Isotta, Milano 1983, s. 14-15.



jako najsilniejszej realizacji artystycznej poezji, kt6ra wy
maga gmachu teatralnego, aktor6w i pomocy wszystkich 
rodzaj6w sztuki, by pobudzié nar6d, masç, oraz ,,zniewalaé 
do dzialania duchy opieszale". Tym samym Mickiewicz 
niejako wyprzedzil p6iniejsz1 o kilka lat koncepcjç total
nego dziela sztuki, ogloszon1 drukiem przez Ryszarda Wag
nera w 1849 roku w Die Kunst und die Revolution [ Sztuce 
i rewolucji] i w Das Kunstwerk der Zukunft [Dziele sztuki 
przyszlosci], a p6inej jeszcze w Oper und Drama [ Operze 
i dramacie] z 1851 roku3

• 

Chcialabym w tym miejscu zwr6cié uwagç na to, jak 
czasem pewne wsp6lne przeczucia manifestuj1 siç u arty
st6w bardzo od siebie odleglych, kt6rzy na pierwszy rzut 
oka nie maj1 ze sob1 wiele wsp6lnego. Jest to szczeg6lnie 
widoczne w okresach, w kt6rych potrzeba odnowy staje siç 
wyj1tkowo nagl1ca. Dzieje siç tak na przyklad na przelomie 
XIX i xx wieku, kiedy wszystkie formy ekspresji artystycz
nej - literatura, muzyka, sztuki wizualne czy teatr - znajduj1 

3 Termin ,,Gesamtkunstwerk" zostal tak naprawdç uzyty po raz 
pierwszy w 1827 roku przez pisarza i filozofa niemieckiego 
K.F.E. Trahndorffa (1782-1863) w tomie Aesthetik, oder Lehre 

von Weltanschauung und Kunst (Berlin 1827 ). Por. na ten temat 
tekst: P. Bolpagni, La questione del Gesamtkunstwerk dai primi 

Romantici a Wagner, ,,De Musica. Annuario in divenire a cura 
del Seminario Permanente di Filosofia della Musica", xv, 2011, 
s.1-12, a takze P. Bolpagni, Il concetto di ,,opera d'arte totale" nel 

XIX secolo. Wagner, e non solo, ,,Musica/Realtà", xxxv, 107, lipiec 
2015, s. 129-140. 
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siç w stanie glçbokiego kryzysu i, na fali nowej wrazliwo

sci, ich status i funkcje zostajq zupelnie przewartosciowane. 

Nastqpila wtedy swego rodzaju,,eksplozjaBytu''4, czyli zja

wisko, kt6re aby moglo zostaé opisane, wymaga nowego ro

zumienia swiata i uzycia nowych narzçdzi jçzykowych oraz 

niespotykanych dotqd form ekspresji. Sztywne i konwen

cjonalne narzçdzia tradycji uniemozliwialy uchwycenie 

zlozonosci tej nowej rzeczywistosci. W zwiqzku z tym gra

nice miçdzy poszczeg6lnymi dyscyplinami sztuki zaczçly 

siç zacieraé w poszukiwaniu sposobu wyrazenia nieprzed

stawialnego. Nowe perspektywy, wzajemne kontamina

cje i eksperymenty, rewolucyjne idee oraz smiale projekty, 

napçdzane przez niezwykle dqzenie do odzyskania same

go sensu egzystencji i sztuki, poczçly siç wtedy przeplataé 

i nawarstwiaé. 

Jesli ograniczymy te rozwazania do krçgu samej sztu

ki teatru, mozemy zobaczyé, jak zdumiewajqce Sq wza

jemne podobienstwa miçdzy myslicielami i pisarzami 

r6:znego pochodzenia. Potraktujmy to jako jeszcze jeden 

dow6d na istnienie obiegu mysli i fermentu kulturowego, 

kt6ry - zwlaszcza w analizowanym okresie - podkreslal 
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4 Por. E. Lisciani-Petrini, fl suono incrinato. Musica e filosofia del 

primo Novecento, Torino 2001, s. 190. Autorem tej efektownej defi
nicji jest Merleau-Ponty, kt6ry, komentuj<jc malarstwo Cézanne'a, 

pisze: ,, Quand Cézanne cherche la profondeur, c'est cette défla
gration de l'Etre qu'il cherche, et elle est dans tous !es modes de 

l'espace, dans la forme aussi bien", w: M. Merleau-Ponty, L'CEil

et l'esprit, Paris 1964, s. 41. 



koniecznosé spojrzenia na europejskc! awangardowc! kultu

rç teatralnc! jako na spoisty i solidny system intelektualnyj 

byla to ,,inna Europa teatralna"5• 

Gdy mowa o wielkiej reformie teatru na przelomie 
dziewiçtnastego i dwudziestego wieku, przychodzc! mi na 
mysl dwie waine osobistosci wywodzc!ce siç, odpowiednio, 

z kultury wloskiej i polskiej: Gabriele D'Annunzio ( 1863-
1938) i Boleslaw Lesmian ( 1877-1937). 

Choé pochodzili z r6inych tradycji kulturowych, obaj 
byli kluczowymi orçdownikami nowej, globalnej wizji tea
tru i literatury. Zar6wno w ich teatrze, jak i w ich tw6rczosci 

literackiej moina napotkaé zbieine obszary nakladajc!cych 
siç na siebie element6w i intuicji naleic!cych do sfery teorii 

i projektu, a takie podobienstwa we wnikliwym i glçbokim 
ukierunkowaniu mysli przekraczajc!cej horyzont swojej 
epoki. D'Annunzia i Lesmiana lc!czy r6wniei silne dc!ienie 
do realizacji utopii dramaturgicznej, w kt6rej slowo i obraz, 

s Analizuj<lc lata wielkiej reformy teatru w Europie i w Polsce, 

D. Ratajczak pisze: ,,W ka:i:dym razie pomimo r6:i:nic w sposo

bach powolywania i organizacji nowatorskich imprez, mimo ich

rozmaitej struktury i odmiennych program6w artystycznych,

czynnikiem jednocz<lcym wszystkie wysilki i ksztaltuj<lcym po

czucie swoistej wsp6lnoty reformator6w byla idea nowego teatru

wynikaj<lca z przekonania, :i:e rozpowszechnionym i utrwalo

nym konwencjom trzeba przeciwstawié smial<l koncepcj� innej

Europy teatralnej, zjednoczonej ponownie ju:i: nie w tradycji,

lecz - w opozycji ". Por. D. Ratajczak, Teatr artystyczny Boleslawa

Lesmiana. Z problem6w przelomu teatralnego w Polsce (1893/1913)1 

Wrodaw-Warszawa-Krak6w-Gdarisk 1979
1 
s. 18.
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czas i przestrzeri poh1czylyby si� w jednosé. W ich teatrze 
slowo i czyn S<! sluzebne wobec siebie nawzajem1 tworz<1c 
oryginalny i niespotykany dot<1d splot poezji i akcji tea
tralnej, kt6ry w efekcie prowadzi do zupelnej palingenezy 
i do powstania calkowicie nowego ,,produktu" dramatur
gicznego. 

Staje si� to wyj<1tkowo widoczne w odniesieniu nie 
tyle do tekst6w dramaturgicznych (bardzo r6znych u tych 
dw6ch autor6w) czy do tw6rczosci poetyckiej ( w kt6rej 
zreszt<1 takze wyst�puj<1 pewne wazne tematy wsp6lne, do 
dzis niedostatecznie opracowane) 6, ile do innego istotnego 
wycinka dzialalnosci tych dw6ch poet6w, a mianowicie 
do pism teoretycznych na temat teatru. U obu autor6w 
b�d<l to artykuly i wywiady opublikowane w najwi�kszych 
gazetach i czasopismach artystyczno-literackich swego 
czasu1 zatem chodzi o teksty okolicznosciowe, a nie pro
gramowe. W przypadku D'.Annunzia nie S<! one nalezycie 
docenione, gdyz krytycy uznaj<1 je za margines tw6rczosci 
pisarza wloskiego7i tymczasem dla obu pisarzy refleksja 
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6 Poniewai nie ma tu miejsca na dol<ladn<! analizç tego problemu, 
wskaiç tylko jeden przyklad, a mianowicie kwestiç zmyslowosci 
tzw. naturalizmu panicznego D'Annunzia i temat odnowienia 
jçzyka poezji, kt6ry mia! byé zdolny do wyraienia glçbokiej 
i tajemnej istoty natury, rozumianej jako sila tajemnicza i przyci<1-
gaj<!ca, kt6rej nalezy siç poddaé i zanurzyé sii;' w niej - koncepcja 
w jakiejs mierze zbliiona do idei natury i poezji Lesmiana. 

7 Na ten temat pisze V. Valentini: ,,Wl<lad Gabriele D'Annunzio 
w odnowç teatru wloskiego xx wieku, w jego wymiarze drama-



na temat teatru jest kluczowym momentem w procesie 

dojrzewania i budowania ich swoistej poetyki i estetyki. 

W przypadku D'Annunzia mam na mysli teksty o te

atrze publikowane w znanych czasopismach i gazetach 

z tamtej epoki, takich jak ,,La Tribuna", ,,La Gazzetta di 

Venezia", ,,Il Marzocco", ,,Il Corriere della Sera", kt6re 

datowane Sé! na lata 1886-1914 8• W tych kr6tkich artykulach 

turgicznym, widowiskowym i produkcyjnym, jest do dzis niedo
statecznie zglçbiony i, og6lnie rzecz ujmuj<1c, jest niedoceniony 

i ile zinterpretowany. Ostatecznie historycy literatury uznali 
teatr za marginaln,i czçsé tw6rczosci literackiej D'Annunzia, 
gdy historycy teatru pogardliwie go zignorowali. Istnieje wiele 
opracowan na temat ,,D'Annunzia i sztuki", natomiast do dzis 
brakuje dokladnego opracowania jego pism o teatrze". Por. V. Va
lentini, La Tragedia moderna e mediterranea. Sul teatro di Gabriele 

D'Annunzio, Milano 1992, s. 61. 

8 Teksty o teatrze, o kt6rych bçdzie mowa, zostaly wydane w to
mie: V. Valentini, La Tragedia moderna e mediterranea ... , s. 62-105. 

Chodzi tu o,, [ ... ] artykuly dziennikarskie, od kt6rych wywodzi 
siç refleksja D'Annunzia nad teatrem, choé nalezy pamiçtaé, ze 
w tamtym okresie jego zainteresowania byly skierowane nie 
tyle w stronç teatru dramatycznego - uznanego za niegodny 
jakiejkolwiek uwagi krytycznej - co w stronç teatru muzycznego. 
Analizuj<1c problem zaleznosci miçdzy muzyk<1 i tekstem werbal

nym, miçdzy spiewem i deklamacj<1 w teatrze muzycznym, poeta 
opracowuje podstawy swojej estetyki teatralnej, kt6r,i oglasza 
ostatecznie w Ogniu ", tamze, s. 61. W tej samej monografii bardzo 

ciekawy jest rozdzial zatytulowany L'avventura delle prime messe 

in scena attraverso le lettere dei protagonisti ( tamze, s. 107-307) 
oraz rozbudowana Bibliografia sul teatro di Gabriele D'Annunzio 
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i wywiadach poeta oglosil swoj<} wizjç teatru1 kt6ra miala 

pozostaé niezmieniona przez wiele nastçpnych lat. 

Natomiast jesli chodzi o Lesmiana1 nawi<1zujç tu do 

tekst6w opublikowanych przy r6znej okazji miçdzy 1909

a 1916 rokiem w ,,Kurierze Warszawskim"1 ,,Kulturze Pol
skiej"1 ,,Nowej Gazecie"1 ,,Literaturze i Sztuce"1 ,,Przegl<}
dzie Krytyki Artystycznej i Literackiej'\ ,,Zlotym Rogu"1 

,,Mysli Polskiej "9• 

W swojej analizie skupiç siç na dw6ch aspektach, 

a mianowicie na idei ,,akcji teatralnej" i ,,utopii przeobra

zenia", czyli pojçé1 za pomoq kt6rych spr6bujç wykazaé 

zaskakuj<}q zbieznosé koncepcji teatralnych dw6ch oma

wianych autor6w. 

Europejski kontekst kulturalny D'Annunzia i Les

miana to teatr awangardowy1 kt6ry powstal miçdzy kon

cem dziewiçtnastego wieku i 1930 rokiem jako reakcja na 

teatr mieszczanski. Chodzi o ten prawdziwie ,,ekspery

mentalny" teatr1 kt6ry wyznaczyl przejscie od teatru kla

sycznego do teatru wsp6kzesnego1 zrywaj<}c z tradycj<}-

(1869-1909), kt6ra zamyka tom. Dla og6lnego rozeznania 
por. takze G. Oliva (red.), Interviste a D'Annunzio (1895-1938)1 

Lanciano 2002. 

9 Wspomniane teksty ( wb1cznie z dodatkowym tekstem Lesmiana 
o teatrze z 1937 roku zatytulowanym Intermedia literackie. Stylowy

teatr historyczny, wydanym na lamach ,,Kuriera Warszawskiego ")
zostaly zebrane pod zbiorczym tytu!em Wok6/ teatru i dramatu

wtomie B. Lesmian, Dziela wszystkie, red. ]. Trznadel, t. 2: Szkice

literackie, Warszawa 2011, s. 119-230. 



i doprowadzaj<}C do radykalnej zmiany koncepcji samej 

teatralnosci i teatru poprzez nawi<}zanie wsp6lpracy miç

dzy artystami r6inych dziedzin - pisarzami, ludimi tea

tru, malarzami, muzykami. Refleksja na temat teatru jest 

udzialem autor6w takich jak na przyklad Mallarmé, Wy

spiari.ski, Appia, Maeterlinck czy Craig. L<}czy ich niezgo

da na sztukç teatru przeciçtn<} i przestarzal<}, nienad<}ia

j<}C<} za glçbok<} potrzeb<! nowych sposob6w ekspresji i za 

rozpadem niegdysiejszych jçzyk6w sztuki, kt6ry poruszyl 

w posadach cali} wizjç swiata wsp6kzesnego, widziane

go jui nie jako harmonijny i zwarty, lecz jako niejedno

znaczny i niedokori.czony. 
Mimo ie to wlasnie z tych pierwszych

1 
fundamen

talnych pr6b urodzi siç teatr mistrz6w sceny xx wieku, 

omawiany okres cechuje siç r6wniei czçsto slabymi b<1di 

zbyt eklektycznymi projektami teatralnymi, kt6re - choé 

ciekawe - nie odnosz<} sukcesu ze wzglçdu na swoj<} nie

okreslon<} toisamosé estetyczn<} i niewystarczaj<}CO stabiln<} 

strukturç organizacyjn<}. 

Do tej drugiej kategorii nalei<} tei pr6by tworzenia 

teatru wsp6kzesnego przez D'.Annunzia i Lesmiana. Warto 

przy okazji zauwaiyé1 ie - jak wspomnialam wczesniej -

konteksty kulturowe
1 
w kt6rych byli osadzeni obaj autorzy, 

S<} od siebìe odlegle
1 
lecz w obu przypadkach postrzeganìe 

kryzysu tresci i formy w dziedzinie sztukì teatru poci<}g

nçlo za sob<} tendencjç tworzenia literatury dramatycznej 

czçsciej przez poet6w nii przez zawodowych dramaturg6w. 



* * * 

O wsp6kzesnym sobie teatrze wloskim D'.Annunzio pi

sal, ie ,, w dusznym i pelnym wszelkich nieczystosci upale, 

przed rzesz<} obiartuch6w i ladacznic, aktorzy odgrywaj<} 

tylko sprzedajn<} rol�"10; przeciwny i otwarcie krytyczny 

wobec takiego teatru w 1897 roku poeta planuje budow� 

teatru w miejscowosci Albano, niedaleko Rzymu. Ma to byé 

,,teatr swi�ta", w plenerze, swi<}tynia sztuki; zamiar nie zo

stanie jednak nigdy zrealizowany i moina go bez W<}tpienia 

wpisaé na list� utopijnych projekt6w teatralnych, kt6rymi 

byla przesi<1kni�ta Europa konca wieku u. Nieprzypadkowo 

w tym samym roku D'.Annunzio entuzjastycznie komentuje 

otwarcie tak zwanego,, Teatru Ludowego" w miejscowosci 

Bussang, w Wogezach, oraz, dwa lata p6iniej, odrestau

rowanie teatru rzymskiego we francuskiej miejscowosci 

Orange, na prowansalskiej wsi. Przy okazji D'.Annunzio 

wyjasnia swoj<1 wizj� teatru oraz roli, jak<1 mialaby w nim 

odgrywaé poezja: 

10 ,,Nel calore soffocante e pregno di tutte le impurità, dinnanzi 

ad una folla di crapuloni e meretrici, gli attori fanno officio di 

spintrie", por. G. D'Annunzio, La rinascenza della tragedia, ,,La 

Tribuna", 3 sierpnia 1897
1 
w: V Valentini, La Tragedia moderna 

e mediterranea ... , s. 79. 

11 Chodzi na przyldad o eksperymenty teatru ludowego R .  Rollan

da i M. Pottecher'a we Francji, o Koloniç artyst6w w Darmstadt 

J.M. Olbrich'a, o poszukiwania na polu teatru G. Fuchsa, H. Bahra

i M. Reinhardta . Por. E.G. Carlotti, Teorie e visioni dell'esperienza

,,teatrale". L'arte performativa tra natura e culture, Torino 2014. 



Sl:owo poetyckie, nawet to niezrozumial:e, dziçki tajemni

czej mocy rytmu przynosi gl:çboki wstrz<1s podobny do 

tego, kt6rego doswiadcza wiçzien w momencie uwolnienia 

go z surowych ograniczen [ ... ]. Zdegradowane do najwyi

szego stopnia wstrçtu stal:o siç ono nikczemnym przemy

sl:em w rçkach wytw6rc6w pozbawionych jakiejkolwiek 

inteligencji i kultury [ ... ]. Dziel:o dramaturgiczne pozosta

je jednak jedyn<1 iywotn<1 form<1, dziçki kt6rej poeci mog<1 

daé siç poznaé tl:umom i daé im objawienie Piçkna [ ... ]. 

Dramat moie byé tylko rytual:em lub przeslaniem. 12 

Kluczowy dia takiego typu przedstawienia jest widz 

,,prosty i nieuswiadomiony", czyli maj<}cy czyst<} dusz�, 

12 ,,La parola del poeta, pur non compresa, per il potere miste
rioso del ritmo reca un turbamento profondo che somiglia 
a quello del prigioniero il quale sia sul punto di essere liberato 
dai duri vincoli [ ... ]. Discesa dall'ultimo grado di abiezione, 
divenuta un'industria ignobile nelle mani di fabbricatori desti
tuiti d'ogni intelligenza e d'ogni cultura [ ... ] l'opera dramma
turgica resta tuttavia la sola forma vitale con cui i poeti possano 
manifesatrsi alla folla e darle la rivelazione della Bellezza [ ... ]. 
Il dramma non può non essere se non un rito o un messaggio.", 
por. G. D'Annunzio, La rinascenza della tragedia, ,,La Tribuna", 
3 sierpnia 1897, w: V Valentini, La tragedia moderna e mediter

ranea ... , s .  79-8 0. W powiesci-eseju Ogien (1900), uznawa
nym przez krytykç za szczytowy punkt, jesli chodzi o pogl<!dy 
D'Annunzia na temat teatru, poeta powtarza z przekonaniem 
swoj<! koncepcjç akcji teatralnej jako aktu, kt6ry wzbudza w wi
dzu glçbok4 i natychmiastow4 przemianç. 
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pierwotnq sil�, objawiajqcy si� jako tlum, wielosé, lud. To 
widz, kt6ry pozostaje w milczeniu, ale jest jednoczesnie 
cz�sciq aktywnq przedstawienia i dzi�ki kt6remu staje si� 
mozliwe owo regenerujqce spotkanie lezqce u podstaw ak
cji teatralnej13

• Opisujqc szczeg6lowiej swojq koncepcj� 
dramatu, D'Annunzio pisze: ,,Zywa osoba, kt6ra ucielesnia 
slowo objawiciela, obecnosé uwaznego i milczqcego tlu
mu - oto dwa elementy niezb�dne dla kultu, ceremonialu, 
tajemnicy"14

• Poeta ma tu na mysli kult jako religi� laickq, 
rozumianyw etymologicznym sensie tego slowa jako zesp6l 
przekona1\ uczué, rytual6w, kt6re lqczq jednostk� czy gru
P� os6b wsp6lnym poj�ciem sacrum, wykraczajqcym poza 
racjonalne pojmowanie.,, Teatr swi�ta", kt6ry D'Annunzio 
chcial zrealizowaé i zainaugurowaé w 1899 roku w Albano, 

13 ,,Termin !ud uiywany jest [ ... ] przez D'Annunzia [ ... ] z za
miarem wskazania nie tyle jakiejs konkretnej klasy spolecznej, 

[ ... ] co wymiaru psychicznego i antropologicznego, kt6ry byl 
nam wsp6lny pierwotnie, u zarania dziej6w Iudzkosci. [ ... ] 

Lud nieswiadomy, impulsywny, opiekun zbiorowego ducha 

[ ... ] jest gl6wnym interlokutorem poety, kt6ry wybral scentt 
teatraln'Ì jako miejsce, z kt6rego b�dzie glosil swoje przeslanie 
o odrodzeniu", w: V. Valentini, La tragedia moderna e mediter

ranea ... , s. 45.

14 ,,La persona vivente in cui si incarna il verbo di un rivelatore, la 

presenza di una folla intenta e muta - ecco i due elementi essen
ziali di un culto, di una cerimonia, di un mistero", por. M. Moras

so, Un colloquio con Gabriele D'Annunzio, ,,Gazzetta di Venezia", 
18 paidziernika 1897

1 
w: V. Valentini, La tragedia moderna e me

diterranea ... , s. 82. 
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jest ide4 zmierzaj4q wlasnie w tym kierunku, ma bowiem 

na celu przyci4gni�cie zar6wno uwagi, jak i duszy widza 

wypadkow4 rytmu, muzyki, poezji i tanca, pol4czonych wy

silkiem sp6jnosci dramaturgicznej, w kt6rej kazda ze sztuk 

jest niezalezna, ale funkcjonalna wobec calej inscenizacji. 

To w takim teatrze,, wsp6kzesni tragicy znaj d4 publicznosé 

odpowiedni4 do sztuki przez nich odnowionej, publicznosé 

wybranc6w usadowionych wygodnie na szlachetnych la

wach, w p6lmroku"1s. 

Jak powszechnie wiadomo, projekt takiego Teatru 

upadl, a z nim takze sen D'.Annunzia o teatrze masowym. 

W wyobraini wloskiego poety jednak coraz wyrainiejszego 

ksztaltu nabierala koncepcja przedstawienia teatralnego 

15 ,, [ ... ] i tragedi moderni troveranno l'uditorio confacente all'arte 

loro rinnovellata, un pubblico eletto comodamente seduto su 

nobili scanni, nella penombra", por. A. Orvieto, Il teatro di festa. 

Colloquio con Gabriele D'Annunzio, ,,Il Marzocco", 12 grudnia 

1897
1 
w: V. Valentini, La tragedia moderna e mediterranea ... , s. 88. 

,,Wskrzesié tragediç w spoleczenstwie wsp6lczesnym oznaczalo 

koniecznosé pogrzebania modeli teatru mieszczanskiego i siçg

niçcie do sfery poezji klasycznej [ ... ]. Model tragiczny - jak 

wielokrotnie podkreslal zar6wno D'Annunzio, jak i jego przyja

ciel Angelo Conti - byl modelem epicko-lirycznym, a nie dia

logicznym, u jego podstaw byl zatem rytm i piesn, muzykalnosé 

wiersza poetyckiego. W zwi1zku z tym, w przeciwienstwie do 

pièces bien faites, bardziej niz fabula istotna byla atmosfera prze

czué i tajemnicy, w kt6rej wydarzenia zamieniaj1 siç w znaki". 

Por. V. Valentini, Il poema visibile. Le prime messe in scena delle 

tragedie di Gabriele D'annunzio, Roma 19931 s. 23. 



rozumianego jako akt, w kt6rym aktor i widz uczestniczé! 

wsp6lnie, w idealnym zespoleniu ze sztuké!. 

W istocie tym, co odr6znia koncepcjç D'Annunzia od 

innych projekt6w reformy teatralnej z tego okresu jest idea 

sztuki teatralnej jako ,,widzialnego poema tu" ozywionego 

,,widzialn4 muzyk4"16• Jest to utopijny sen o pol4czeniu

w harmonijn4 wsp6lpracç muzyki, tanca i malarstwa, w kt6-

rym l4czy siç swiatlo z ciemnosci4, tajemnica z oczywistos

ci4, szkic z kolorem, slowo z muzyk4. W teatrze D'Annunzia 

pisarstwo zmienia siç w m uzykç z zamiarem wywolania eks

tazy, marzenia sennego, lub tworzenia mozliwosci wejscia 

w kontakt z krain4 nienamacaln4, z przestrzenic!, w kt6rej 

rozmylaby siç ostrosé obraz6w i gest6w, rozplywaj4cych 

siç w muzykalnosci rytmu i slowa 17
. 

Bylby to zatem Teatr poezji, w kt6rym akt teatralny 
prowadzi widza do calkowitej wsp6lnoty piçkna i samo

swiadomosci. Dokonywaé by siç to mialo dziçki ,,objawie

niu" powstaj4cemu w momencie, gdy slowo - ze swoim 

rytmem wspartym przez muzykç i obraz - przelamuje 

16 ,, Teatrjest dia DJ\nnunzia miej scem, w kt6rym moina wystawié 

widzialny poemat, czyli pejzai, w kt6rym diwi<rk i obraz, czlowiek 

i natura, kolor i szkic S<! wobec siebie harmonijne, jak w malar

stwie wsp6lczesnym, kt6re jest malarstwem pejzaiowym", tamie, 

s. 13. 

17 Choébywpierwszych dzie!ach dramatycznych D'Annunzia, Sog

no d'un mattino di primavera z 1897 roku i Sogno d'un tramonto 

d«autunno. Poema tragico z 1898 roku, postaci Sq zawieszone 

mi<rdzy snem a tajemniq. 
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odleglosé mi�dzy sobq samym i tym, kto go slucha. ,,Ob

jawienia" S<! zawsze zakorzenione w czystosci niewinnego 

spojrzenia, cechujqcego si� zalozycielskq zdolnosciq patrze

nia na swiat tak, j akby to byl pierwszy raz, jakby wczesniej 

nie istnial, dqiqc wlasnie do jego stworzenia na nowo, do

strzegajqc w rzeczywistosci to, co niewidzialne 18
• 

D'Annunzio, dyskutujqc w 1909 roku z Renato Simo

nim na temat nadchodzqcej premiery Fedry swojego autor

stwa, dochodzi do nast�pujqcych wniosk6w: 

coraz wyrainiejsze staje siy pragnienie teatru nowoczes

nego [ ... ] stylizowanego nie w sensi e werbalnym, lecz 

w takim sensie, :ieby pomiydzy grup<! ludzi i wydarzen 

prawdziwych i prostych blysn<!l nagle gest lub slowo, 

kt6re roztoczylyby miydzy nimi aury piykna. Takiemu 

teatrowi chcialbym poswiycié du:i<1 czysé mojej przyszlej 

dzialalnosci. 19 

18 Na temat koncepcji ,,wizji" D'Annunzia por. V Valentini, n poema 

visibile ... , s. 18. 

19 ,, [ ... ] si va sempre più manifestando il desiderio di un teatro mo
derno [ ... ] stilizzato non nel senso verbale, ma in questo senso, 

che tra un gruppo di uomini e di avvenimenti veri e semplici, 

baleni a un tratto un gesto o una parola che diffondano tra essi 

un'aura di bellezza. A un simile teatro voglio consacrare molta 

della mia attività futura", por. R. Simoni, L'origine e il significato 

della ,,Fedra" dannunziana. Una conversazione col poeta,,, Corriere 

della Sera" (9 kwietnia 1909 ), w: V Valentini, La tragedia moder

na e mediterranea ... , s. 89. Premiera Fedry odbyla si� wwiecz6r 



Kilka lat p6iniej zresztq, w 1914 roku, przy okazji 

omawiania sztukì kìna jako bratniej sztukì przeobraienia, 

D'Annunzio stwierdza, ie najlepsze przedstawienia tea

tralne w tamtym okresie to te, w kt6rych akcji mimìcznej 

towarzyszy muzyka 20, z jej podstawowym acz rzadkìm 

rytmem, gestem i diwiçkìem. W jego tragediach cìsza, 

ogieri, zmierzch Sq oznakq pojawiania siç intuicjì, totalno

sci, fizycznej i organicznej konkretnosci tajemnicy; muzyki 

jako pierwotnego j�zyka swiata. Cisza i gest gloszq i wyzna

czajq to, czego wyrazié nie moina, a poiqdanie wywyzsza 

i przeobraza jednostkç21• 

nash;puj.:icy po tym wywiadzie, tzn. 10 kwietnia, lecz przedsta

wienie nie odnios!o oczekiwanego sukcesu i zosta!o ocenione 

jako ,,kulminacyjny i wymowny moment, w kt6rym widaé nieza

przeczaln4 przepasé miçdzy poet4 i jego publicznosci.:i, kt6ra tym 

razem, z szacunkiem, nie chcia!a za nim pod.:i:iaé", por. G. Oliva, 

Interviste a D'Annunzio ... , s. 24, 152-154. 

20 ,,Najlepsze przedstawienia obecnie - czyli te, w kt6rych widaé 

jakies innowatorskie poszukiwania - s.:i akcjami mimicznymi, 

kt6rym towarzyszy symfonia i czasem te:i: ch6r", por. Del cine

matografo considerato come strumento di liberazione e come arte di 

trasfigurazione, ,.Corriere della Sera", 28 listopada 1914, w: V Va

lentini, La Tragedia moderna e mediterranea ... , s.101. 

21 ,.Z tysiçcy figur tanecznych i z potçgi motyw6w muzycznych 

rodzi siç nowa forma dramatu, kt6ra potrafi wzbudzié jeszcze 

czasem w widzu najintensywniejsze ze wzruszen. Postaci s.:i odle

g!e, zatem jakikolwiek z nimi kontakt wydaje siç nam niemo:i:liwy, 

jakby byly duchami; aie symfonia rozjasnia rzeczywist.:i g!çbiç, 

kt6ra je wytwarza", tam:i:e. 
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Ewolucj� mysli teatralnej D'Annunzia, kt6ra od ,, Tea
tru Swi�ta" poszla w kierunku teatru stylizowanego, widaé 
na przyklad w przedstawieniu Le martyre de Saint Sébastien, 

kt6re mialo premier� w Paryzu w maju 1911 roku. W tym 
spektaklu czas sceniczny nie jest juz wyznaczany przez 
sekwencj� wydarzen, lecz przez nast�pstwo bezruch6w 
i zatrzymari, w kt6rych rola aktora nie jest nadrz�dna wo
bec muzyki sl6Wj tanca, kolor6w scenografo. Zredukowanej 
akcji scenicznej towarzyszy rozci1gni�cie czasu wewn�trz
nego, zupelnie r6znego od czasu doswiadczanego w rze
czywistosci. Jest to przedstawienie zlozone ze statycznych 
obraz6w, w kt6rym gesty wyrazaj1 wewn�trzny swiat i we
wn�trzny czas postaci, jego rozterki i jego emocje22• Nato
miast ,,ludzki glos jest opisany jako dzwi�k [ ... ] a nie jako 
logos", a slowo ,,nie wyraza a rozbrzmiewa"23, jest aluzyjne, 

22 ,, Wedlug Hérelle'ego teatr D'Annunzia doszedl w koncu do mimu, 
do teatru pre-, a wlasciwie postwerbalnego, w kt6rym autor drama

tyczny szkicuje tylko scenariusz podstawowej akcji. [ ... ] Na wynik 
takich zaloien nie trzeba bylo dlugo czekaé, poniewai w przecic1gu 

kilku lat D'Annunzio napisze Le martyre de Saint Sébastien (1911 ) 

i nast�pnie La Pisanelle (1913) ",por.V. Borghetti, Le martyre de 
Saint Sébastien von D'Annunzio und Debussy. Der un mogi i che Mythos 
der Modernitiit im (Music) Theater, w: Musik undMythos-Mythos 
Musik um 1900

1 
Ziircher Festspiel Symposium 2008

1 
Biirenreiter, 

Kassel 2009 1 
s. 173. Na temat didaskali6w w teatrze D'Annunzia 

por. C. Negri, n teatro di D'Annunzio tra tradizione e rivoluzio
ne, ,,Otto/Novecento", xxv, 2, maj- sierpien 2001, s.1O7-108. 

23 Cyt. za: V. Borghetti, Le martyre de Saint Sébastien ... , s. 158. 

Przytoczony tu cytat Borghetti ego odnosi si� do Salomè Oscara 
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muzykalne, nie trac<!c przy tym swojej wartosci mitycznej 

i swojej pierwotnej mocy, dzi�ki kt6rej dost�pna jest istota 

rzeczy i dzi�ki kt6rej otwiera si� tajemnica swiata. 
To wszystko dzieje si� w niejakim zawieszeniu czaso

przestrzeni, kt6re ma na celu wywolywanie emocji i kom

pletnosci regeneruj<!cej chwili: to w chwili wszystko jest 

obecne, w niej dokonuje si� misterium gl�bokiego rozu

mienia rzeczywistosci utkanej z poznawalnego i niepozna

walnego, albowiem ,,w nas jest jeszcze nieuksztaltowana 

prawda, kt6ra szuka pomocy, by wyjsé na swiatlo"24. 

W osobie reiysera, rozumianego jako ,,jedyny autor'\ 

kt6ry potrafi powi<!zaé ze sob<! r6ine funkcje tw6rcze, taki 

proces uswiadomienia i przeobraienia moie si� zrealizo
waé. Stanie si� to w ramach tw6rczego aktu, moiliwego 

tylko w teatrze dzi�ki slowu, gestom, kolorom i muzyce25. 

Wilde'a w adaptacji liryczno-muzycznej Richarda Straussa, ale -

jak argumentuje Borghetti - doskonale pasuje do idei dramatu 

D'Annunzia. 

24 ,, [ ... ] è in noi una verità ancora informe che vuol essere soccor

sa per venire alla luce", por. G. D'Annunzio, Il venturiero senza 

ventura, w: Le faville del maglio, t. 1, Milano 1924
1 
http:/ /www. 

classicitaliani.it/D'annunzio/prosa/venturiero1.htm. 

25 ,,Wzajemne przenikanie siç slowa, muzyki, tanca i malarstwa 

jest wedlug D'Annunzia jednym z filar6w koniecznych dla suk

cesu przedstawienia teatralnego i odnowy teatru. [ ... ] W tej 

perspektywie fuzji r6inych jçzyk6w takie jçzyk werbalny prze

obraia siç, traci sp6jnosé, aby m6c przekroczyé grani ce znaczenia 

i zbliiyé siç do magicznego jçzyka poezjii slowo dematerializuje 
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W tym sensie D'Annunzio jest jednym z pierwszych wlo

skich reiyser6w teatralnych, kt6ry w spos6b wr�cz obse

syjny sprawuje piecz� nad kaidym aspektem inscenizacji 

swoich tekst6w, od swiatel przez scenografi� ai do choreo

grafii, w przekonaniu, ie jedynie w ntkach jednego jedyne

go reiysera-autora moie skupié si� koordynacja i odnowa 

teatru dramatycznego26 .

* * * 

W maju 1911 roku Boleslaw Lesmian obejmuje dyrekcj� 

Teatru Artystycznego w Warszawie. Prowadzi t� scen� do 

listopada tego samego roku, kiedy teatr zostanie zamkni�

ty i Lesmianowi nie pozostanie nic innego nii stwierdzié 

poraik� swojego przedsi�wzi�cia 27
• W tych samych latach, 

SÌfr, aby staé sifr diwifrkiem i ewokacj<1", por. C. Negri, Il teatro di 

D'Annunzio ... , s. 110. 

26 Wzorem takiego ,,jedynego autora" jest dia D'Annunzia Gian 
Lorenzo Bernini, architekt i rzeibiarz z XVII wieku, znany z in

scenizacji i realizacji w najdrobniejszym szczeg6le swojej kome
dii zatytulowanej Fontana di Trevi, por. G. D'Annunzio, Il Fuoco, 

Milano 2015
1 s.106 (1 wyd. Milano 1900 ). W og6lniejszym ujfrciu, 

by zgl�bié panoram� europejsk<1 w zakresie genezy reiyserii tea

tralnej por. M. Schino, La nascita della regia teatrale, Roma 2003. 

27 ,,Jednym z przedstawicieli 6wczesnej polskiej awangardy te

atralnej byl warszawski Teatr Artystyczny prowadzony przez 

Boleslawa Lesmiana, Kazimierza Wroczynskiego i Janusza Orlin
skiego - powstaly w polowie maja 1911 roku jako teren prob, kt6re 

mialy przeniesé do naszego teatru niekt6re propozycj e Wielkiej 

Reformy i dzifrki temu poruszyé z posad zastyglych szablon6w 
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w kt6rych pracuje jako scenograf, dyrektor teatru, rezy

ser, choreograf i dramaturg, wsp6lpracuje r6wniez jako 

krytyk teatralny z r6znymi gazetami i czasopismami war

szawskimi, dzi�ki kt6rym mozemy przesledzié ewolucj� 

jego mysli teatralnej 28 o raz jego dezaprobat� wobec teatru 

polskiego. Wedlug Lesmiana jest on prowincjonalny i nie 

istnieje w nim mozliwosé przeprowadzenia zadnej odnowy 

czy eksperymentu artystycznego29, przede wszystkim ze 

scenywarszawskie", w: D. Ratajczak, Teatr artystyczny Boleslawa 

Lesmiana ... 
1 
s. 40. 

28 ,,Lesmianowsk<1 publicystyk� powi<1zan<1 z teatrem moina po

dzielié na dwa typywypowiedzi. Pierwsza grupa to teksty uog6l

niaj<1ce pogl<1dy poety-rezysera, wsp6ltworz<1cego Teatr Arty

styczny, odmian� sceny intymnej, a takze szkice o wydiwi�ku 

programowym [ ... ]. Przypomnijmy tytuly owych esej6w-ma

nifest6w: Tajemnice widza i widowiska (1909)
1 

O sztuce teatral

nej (1911)
1 
Kilka slow o teatrze (1913). Do serii tej dol<1czyé moi

na p6iny artyku! Intermedia literackie (1937 ). [ ... ] lnn<1 materi� 

wypowiedzi, wcale nie mniej ciekaw<1, dostarcza pokainy zesp6l 

recenzji, kt6re m6wi<1 o kontaktach Lesmiana z zywym teatrem 

i utrwalaj<1 slady lektur tw6rczosci dramatycznej". Por. K. Fazan, 

Projekty intymnego teatru smierci. Wyspianski. Lesmian. Kantor, 

Krak6w 2009, s. 154-155. Bardzo interesuj<1cy w tej monografìi 

jest rozdzia! Intermedium. Boleslaw Lesmian poeta teatru smierci 

( s. 153-224) 
1 
do kt6rego odsylam takze w celu konsultacji biblio

grafo najwazniejszych tekst6w o teatrze Lesmiana. 

29 Pisz<1c recenzj� wystawienia Klqtwy Wyspiar\.skiego, Lesmian 
stwierdza: ,, [ ... ] teatr nasz juz od czas6w niepami�tnych uni

ka wszelkich eksperyment6w, wszelkich zmian i odnowier\. 
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wzglCrdu na ub6stwo polskiej literatury dramatycznej, a tak

ie nieuzasadnione przywi<1zanie do utwor6w ojczystych 30. 

Teatr idealny, opisany przez poetfr w Tajemnicach wi

dza i widowiska z 1909 roku 

staje siç aren,i czynu odpowiedzialnego, cudow i prze

obrazen [ ... ] Istniej,i tu raczej dwa widowiska: jedno 

duchowych, uwazaj<lc siebie za niezmienny i z urzçdu zawsze 

jednaki dom zajezdny dia rozmaitych, czçstokroé niespodzia

nych gosci. A wszakze sztuka teatralna, ta sztuka, kt6ra przede 

wszystkim od rezysera zalezeé powinna, podlega w innych kra

jach reformom i jest tak samo tw6rcza jak sztuka dramatyczna 

[ ... ]. Co siç dzieje w naszym teatrze [ ... ] jest [ ... ] zwykla za

bawa burzuazyjna, pozbawiona wszelkich zamiar6w i wysilk6w 

artystycznych, zabawa czçstokroé nonsensowna [ ... ] . Teatr po

winien byé i jest np. w Moskwie - tw6rq zycia i kultury, u nas jest 

najwyzej miejscem rozrywki publicznosci, kt6ra od dawna przy

zwyczaila siç do tej mysli, iz od teatru niczego nowego, nadzwy

czajnego oczekiwaé nie mozna i nawet nie trzeba", B. Lesmian, 

,,Klqtwa" Stanislawa Wyspianskiego - ,, Wielki Fryderyk" Adolfa 

Nowaczynskiego, ,,Kultura Polska" 1910, nr 5, 6, w: B. Lesmian, 

Szkice literackie, s. 143. 

30 B. Lesmian, O sztuce teatralnej, ,,Literatura i Sztuka" 1911, nr 28, 

w: B. Lesmian, Szkice literackie, s. 172. P6iniej Lesmian dodaje: 

.,Obyczaj naszych istniej<lcych teatr6w, polegaj<lCY na zdecydo

wanym zamiarze nieokreslonego «ubawienia» nieobliczalnej 

publicznosci oraz na popieraniu wsp6lczesnej swojskosci za 

pomoq pochlaniania bez wyboru byle jakich twor6w ojczystych, 

prowadzi do zguby i do ruiny tak sztukç teatraln<l, jak dramatycz

n<l", B. Lesmian, tamze. 
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widzialne - w swietle, drugie niewidzialne - w mroku. 

Oba skladaj4 siç na jedn4 nierozl4czn4 calosé tajemni

czej akcji teatralnej [ ... ] Przybytkiem takiego wlasnie 

fatum jest teatr idealny: kusi on nas do wielkich, cza

rownych przeobrazen drog4 nieuniknionych wzruszen 

i zachwyt6w, kt6rych zr6dlo z jednej strony w naszych 

zdolnosciach i potrzebach nasladowczych, z drugiej zas 

w tçsknocie wiecznej do geniuszu. Teatr pozwala widzo

wi staé siç na chwilç czlowiekiem genialnym, bohaterem, 

zwyciçzq.31 

Zdolnosé do przemiany zaklada obecnosé widza wrai

liwego, zdolnego do empatii z aktorem graj4cym na scenie, 

umiej4cego wejsé na regeneruj4ce terytorium calkowitego 
zespolenia z akcj4 teatraln4 i potrafi4cego dojsé do prawdy 

b�d4cej w zgodzie z wlasn4 wrailiwosci4, bowiem ,,kaidy 
z nas moie dost4pié cudu takich przeo braieri w mierze1 na 
jak4 zasluiyl"32• 

Scena1 ten ,,wielki oltarz swi4tyni zwanej teatrem"3\

jest miejscem, w kt6rym dokonuje si� rytual jednocz4cy 

31 B. Lesmian, Tajemnice widza i widowiska, w: B. Lesmian, Szkice 

literackie, s. 122, 125. 

32 B. Lesmian, Szkice literackie, s. 125. 

33 ,,Zazwyczaj za wielki oltarz swi<}tyni, zwanej teatrem, uwa:iamy 

scenç, i to wszystko, co siç na niej odbywa i znajduje, a wiçc wi

dowisko, aktora i dekoracjç. [ ... ] Widowisko bez widza byloby 

ostatecznie nonsensem", B. Lesmian, Tajemnice widza i widowi

ska ... , w: B. Lesmian, Szkice literackie, s. 121. 



widza z aktoremJ a takie przestrzeni<lJ w kt6rej - dzi�ki ich 

wsp6lnemu ,,czynowi odpowiedzialnemu" - dokonuje si� 

cud tw6rczosci artystycznej: 

Mo:ie nikt z nas nigdy nie zamyslil siç dosé glçboko nad 

tym
J 
jakie cuda dokonywajq siç w chwili

J 
gdy swiada 

gasnq i kurtyna siç podnosi. Owo gaszenie swiatel
J 

potçgujqc widocznosé sceny i roztajemniczajqc glçbie 

teatruJ zar6wno osamotnia i usamodzielnia te dwie 

,,antytezy teatralne" -widza i widowisko
J 

cien i swiatloJ 

kontemplatora i przedmiot kontemplowany. Zachowu

jqc i podkreslajqc ich pozornq mo:ie odrçbnoséJ stwarza 

jednoczesnie warunki najgodniejsze, aby wzajem z siebie 

korzystaé mogli. Mam tu na mysli teatr idealny, idealne

go widza i aktora. 34 

34 B. Lesmian, Szkice literackie, s.121-122. W dalszej czçsci tego 

samego eseju, Lesmian komentuje pracç poety interpretujqce

go Hamleta i dochodzi do nastçpujqcych wniosk6w: ,,Hamlet 

panuje nad tlumem zhamletyzowanym [ ... ]. Sam aktor ujrzal 

nagle Hamleta na scenie, zachwycil siç nim i zapragnql narzucié 

tlumom naukç o nasladowaniu Hamleta [ ... ]. Stqd 6w gest nie
pochwytny, ale nieodparty i decydujqcy, kt6ry stanowi nadmiar 

lub resztç zbytecznq w sumie gest6w, potrzebnych dla otworze

nia samej tylko postaci Hamleta na scenie. Gest 6w nawiqzuje 

nici sympatyczne pomiçdzy aktorem a tlumem, poniewa:i dziçki 

niemu aktor przebywa ju:i: w,, pomrokach teatru ", wsr6d samego 

tlumu, z wykonawcy cudzych pomysl6w przedzierzga siç nagle 

w tw6rcç, rozkazodawcç, kusiciela ... ", B. Lesmian, Szkice litera

ckie, s.123-124. 
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Jak powszechnie wiadomo, w tych latach poeta kla

dzie podwaliny pod swojq mysl filozoficznq i estetycznq, 

opracowujqc mi�dzy innymi koncepcj� jednostki jako 

tego, kto ,,musi wydobyé sw6j ton, musi nat�iyé swojq 

piesn bez sl6w"35, czyli musi umieé poruszaé si� po teryto

rium zawieszonym mi�dzy racjonalnym i nieracjonalnym, 

w miejscu objawiania si� najgl�bszej i najprawdziwszej 

rzeczywistosci, kt6ra nie nalezy do ,,dziedziny logiki"36, 

35 ,,[ ... ] poza jaini<1 istnieje w duszy jakis ton, jakas pierwotna 

piesr\. bez s!6w [ ... ] Czym jest owa piesr\. bez sl6w? Napomknç
lismy o niej, lecz powsci<1gnijmysiç od okresler\.. Okreslenie to

krepa za!obna, kt6r<1 przywdziewamy po rzeczach umarlych 

i minionych raz na zawsze. Okreslenie to - przejrzysta, szklana 

trumna, w kt6rej spoczç!y swiçte, olejem namaszczone zwloki. 

Cz!owiek, pojçty jako piesr\. bez s!6w, unika naszych okreslen. 

Wie on jednak:i:e, iz aby staé siç realnym, musi wydobyé sw6j 

ton, musi natçzyé swoj<1 piesr\. bez s!6w.Jest ona jego jedy

n<1 i najwierniejsz<1 rzeczywistosci<1", B. Lesmian, Przemiany 

rzeczywistosci, ,,Przegl<1d Krytyki Artystycznej i Literackiej" 

1910, nr 36; 1911, nr 37, w: B. Lesmian, Szkice literackie, s. 44-45. 

Duzo napisano o estetyce i o pogl<1dach filozoficznych poety. 

Z ostatnich publikacji, opr6cz c ytowanej juz pozycji autor

stwa K. Fazan (przede wszystkim por. rozdzia! zatytu!owany 

Teurgia w przestrzeni teatru, s. 180-186), por. E. Winiecka, Od 

,,piesni bez slow" do slowa jako porçczenia bytu, ,,Teksty Drugie" 

2010, nr 6, s. 211-226. 

36 ,, Owa piesr\. bez s16w pochodzi nie z dziedziny logiki, sk<1d kazde 

s!owo pochodzi, lecz z innych, nielogicznych dziedzin, gdzie 

moina istnieé bez s!6w i gdzie pojçcie istnienia, wyzwolone 

z wiçz6w gramatyki i sk!adni, przestaje byé logicznym zdaniem, 

kt6re musi posiadaé sw6j podmiot i orzeczenie, sw6j pocz<1tek 



ale do innych poziom6w poznania, znajduj<!cych si� poza 

slowem37
• 

W eseju Z rozmyslan o Bergsonie z 1910 roku Lesmian 

analizuje mysl filozofa francuskiego i stwierdza, ze ewolucja 

tw6rcza b�dzie mozliwa w momencie, w kt6rym czlowiek 

b�dzie w stanie pol<!czyé instynkt i intelekt, poniewaz tylko 

tak b�dzie m6gl dosi�gn<!é, choéby tylko na chwil�, do tego, 

co niepoznawalne, niedost�pne: 

Instynkt zna tajemnicç zycia, intelekt- tajemnic� ma

terii [ ... ] Pol<1czenie tych dw6ch wladz poznania moze 
dopiero rozszerzyé nasz<1 swiadomosé ai do bezmiaru 
istnienia i pozwolié jej ogamiaé choéby na chwilç to, co 
dotychczas jest nieogarnione, niedostçpne, niepozna
walne. [ ... ] Gdyby wszakze stal siç cud, dziçki kt6remu 
zdobycz instynktu stalaby siç jednoczesnie zdobycz<! 
intelektu, cialo- slowem (nie odwrotnie), to swiado
mosé otrzymanej w ten spos6b i wyslowionej tajemnicy 
rozplomienilaby siç jak w nas jako szczçscie osi<J:gniçte, 
jako ekstaza [ ... ] [kt6ra] bylaby moze jeno cudem chwi
lowym, kr6tkotrwalym ... 38 

i koniec, swe narodziny i smieré", w: B. Lesmian, Przemiany 

rzeczywistosci, w: B. Lesmian, Szkice literackie, s. 45. 

37 Na temat aspektu epifanicznego basni mimicznych por. K. Fa

zan, Lesmianowskie epifanie sceniczne. O basniach mimicznych, 

w: Tw6rczosé Boleslawa Lesmiana. Studia i szkice, red. T. Cieslak, 

B. Stelmaszczyk, Krakow 2000, s. 305-326.

38 B. Lesmian, Z rozmyslan o Bergsonie, ,,Nowa Gazeta" 1910, nr 375, 

w: B. Lesmian, Szkice literackie, s. 15-16. 
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W tym sensi e teatr1 jako ,,arena cud6w i przeobrazen "
1 

wydaje si� idealnym miejscem stawania si� cudu spotkania 

mi�dzy poznawalnym i niepoznawalnym. W tym samym 

okresie1 prawdopodobnie w 1912 roku1 jakby chqc zrea

lizowaé swoj4 koncepcj� piesni bez sl6w1 Lesmian pisze 

swoje ,,dramaty mimiczne" - Pierrota i Kolombinç oraz 

Skrzypka opçtanego1 w kt6rych nie ma juz slowa m6wionego1 

a wszystko jest muzyk41 rytmem1 gestem1 kolorem39 •

Poeta jest przekonany1 ze akcja teatralna jest mozliwa 

dzi�ki wsp6lnej pracy aktora1 muzyka i malarza40
1 kt6rzy 

s4,, wykonawcami woli rezyserskiej1 co im nie przeszkadza 

pozostaé tw6rcami niezaleznymi i zachowaé sw4 indywi

dualnosé wzakresie sztuk wlasnych"41
• Rezyser jest w tym 

sensie figur4 zasadnicz41 jest faktycznym ,,autorem"1 od 

39 ,,Dramat mimiczny moina [ ... ] uznaé za realizacjç Lesmianowej 

idei «piesni bez slow» - najwyzszego idealu tw6rczosci, w kt6rej 

s!owa nie zaslaniajq juz tego, co autentyczne, bezposrednie i pier

wotne". Por. E. Winiecka, Od ,,piesni bez sl6w" ... , s. 217. Bardzo 

ciekawy i wazny dla zrozumienia dw6ch dramat6w mimicznych 

jest tekst Lesmiana Uwagi autorskie. Teksty dramatyczne poety, 

wlqcznie z wszystkimi tu cytowanymi, zostaly wydane w tomie 

pod.red.J. Trznadla, w: B. Lesmian,Dziela wszystkie, t. 4: Utwory 

dramatyczne. Listy, Warszawa 2012, s. 5-280. 

40 ,,Sztuka teatralna jest zbiorowym czynem aktora, malarza i ewen

tualnie muzyka, pod wodzq i strazq rezysera", B. Lesmian, O sztu

ce teatralnej, ,,Literatura i Sztuka" 1911, nr 28, w: B. Lesmian, Szkice 

literackie, s. 170. 

41 B. Lesmian, Szkice literackie, s. 171. 
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kt6rego zaleiy sens dziela, kt6re zostanie przedstawione42. 

Lesmian wprowadza w zycie swoj<! koncepcjç rezyserii 

teatralnej przy okazji swojej pierwszej inscenizacji - Zar
tu, satyr» ironii i glçbszego znaczenia Christiana Dietricha 

Grabbego1 opracowanej wraz z Kazimierzem Wroczynskim 

i wystawionej na deskach Teatru Artystycznego. Tak wtedy 

opisywal ideç ,,teatru stylizowanego"43: 

Istnieje wszakze sztuka1 kt6rej nie chodzi o zludzenie1 

lecz o bezposrednie przenikanie rzeczy, o ujmowanie 

zywego piçkna w zywe ramiona, kt6re nie ludzié, ale 

wzruszaé siç pragn,i i wypelniaé dreszczem uroczystym 

naglego zespolenia siç z tajemniq zycia. Ta sztuka na

pomyka o calosci bezposrednio, od razu, najprosciej, nie 

staraj,ic siç o iadne przebiegle zorganizowane zludzenia 

42 ,,Teatr, jako tw6r posiadaj4cy swego okreslonego i indywidual

nego autora w osobie re:i:ysera, winien za wz6r kazdego dziela 
sztuki posiadaé sw6j wybitny, indywidualny kierunek tw6rczy, 
ogarniaj4cy w swym pochodzie rozwojowym nacechowane 

barw4 talentu poszczeg6lne prace re:i:ysera, d4:i:4cego do coraz 

nowych zdobyczy scenicznych", B. Lesmian, Szkice literackie, 

s. 171-172. 

43 ,, [ ... ] wlasnie wykladem na temat stylizacji rozpocz4l poeta 
pr6by w Teatrze Artystycznym, upatruj4c w niej podstawowe na
rzçdzie wwalce z teatrem iluzjonistycznym i zasadç cementuj4q 

spektakl, decyduj4q o jego jednorodnosci i og6lnym wyrazie, 
umo:i:liwiaj4q dotarcie poprzez prawdç artystyczn4 do prawdy 

istnienia". Por. D. Ratajczak, Teatr artystyczny Boleslawa Lesmia

na ... , s. 82. 

81 



i wypatruj4c te jeno szczeg6ly, kt6re maj4 najblizsz;:i 

i najscislejsz4 stycznosé z OW4 niepojçt4 i nieogarnion;:i 

nigdy calosci4. Ta sztuka wlasnie ucieka siç czçstokroé 

do stylyzacji, czyli do wyszczeg6lnienia barw, linii, 

ksztalt6w najwazniejszych, najglçbiej w ducha siçgaj4-

cych z pominiçciem szczeg6l6w blahych, zbytecznych, 

przypadkowych i calosci owej za malo lub zgola niepo

krewnych. 44 

W takim typie przedstawienia rytm i gest maj.:i istotne 

znaczenie. Rytmowi, kt6ry jest jednym z najwainiejszych 

i najoryginalniejszych aspekt6w jego poetyki i koncepcji 

artystycznych 45, Lesmian poswi�cil niekt6re ze swoich roz

praw napisanych mi�dzy 1910 a 1915 rokiem. Poeta rozumie 

rytm jako element pomidkuj.:icy i spajaj.:icy r6ine elementy 

44 B. Lesmian, O sztuce teatralnej, w: tegoz, Szkice literackie, s. 174. 

45 Mam na mysli przede wszystkim Rytm jako swiatopoglqd i U ir6del 

rytmu, teksty opublikowane kolejno w ,,Prawdzie'" (1910
1 
nr 43) 

i w ,,Mysli Polskiej" (1915
1 
z. 2)

1 
w: B. Lesmian, Szkice literackie, 

s. 40-421 52-58. Nie ma tu miejsca na zgl�bienie skomplikowanej
kwestii ewolucji koncepcji poetyckiej Lesmiana, odsylam jednak
do wielokrotnie juz cytowanego eseju E. Winieckiej, w kt6rym,
z uwzgl�dnieniem analizy dramat6w mimicznych, w tle zostal
zrekonstruowany zwi�zly obraz ewolucji poetyki Lesmiana, po
CZ<!Wszy od piesni bez slow do slowa jako fundamentu istnienia
swiata. Por. te:i na temat rytmu, r ymu i muzycznosci P. Snie
dziewski, ,,Tresé, gdy rytm siç stacza": Lesmian i symbolicznafa

scynacja rytmem, ,,Pami�tnik Literacki" 2006
1 
z. 3

1 
s. 135-152.



inscenizacji; jest on rodzajem prymitywnego doswiadcze
nia akustycznego, kt6re objawia moc i tajemnic� ukryte 

w slowie, uwalniajc1c tym samym slowo z kr�pujc1cych go 

wi�z6w i przywracajc1c mu pierwotnc1 muzykalnosé46• Na

tomiast ruch, gest, taniec majc1 towarzyszyé muzyce i ryt

mowi ,,na ujmowanie iywego pi�kna w iywe ramiona" i, 

niezaleinie od slowa, powinny wzbogacaé ,,slowa trescic1 

domyslnc1, pozaslownc1, odslaniajc1q na scenie to, czego 

slowo odslonié nie potrafi."47. 

46 Pisz4c o inscenizacji Ksiçdza Marka Slowackiego, Lesmian 

notuje: ,,Jesli idzie o wskaz6wki og6lne trzeba: 1) nie unikaé ry

m6w 2) nie unikaé rytm6w 3) Klasé akcenty nie tylko logiczne, 

lecz i uczuciowe, i psychologiczne, a wreszcie i te niespodzia
ne akcenty, kt6re podkreslaj4 wynalazki artystyczne autora, 

osobliwego jego rym6w i rytm6w, niespodzianosé zestawienia 

wyraz6w [ ... ] slowem, to wszystko, co stanowi odr�bnosé inie
zwyklosé danego utworu", w: B. Lesmian, Teatry warszawskie, 

,,Mysl Polska" 1915, z. 6, w: B. Lesmian, Szkice literackie, s. 215. 

W roku 1937, roku swojej smierci, poeta pisze: ,,Praca tw6rcza 

jest tak samo i przede wszystkim praq rytmiczn4 [ ... ]. Naj

pierw rytm a potem slowa. Id4 w slad za tym spiewnym nawo

lywaniem, kt6re je wabi i poci4ga, i zmusza do uloienia si� tak 

wlasnie, a:i:eby si� sta!y niespodziank4, objawieniem - czym 

:i:ywotniejszym od samego iycia", por. B. Lesmian, Z rozmy

slan o poezji, ,,Rocznik Polskiej Akademii Literatury" 1937-38, 

Warszawa 1939, w: B. Lesmian, Szkice literackie, s. 66. 

47 ,,Ruchy stylizowane dia swego uzasadnienia wymaga
j4 - pochwycenia og6lnej tajemnicy utworu oraz zgodnej 
z t4 tajemniq koncepcji rysunkowej. Nie utoisamiaj4 si� 

one ze slowami poszczeg6lnymi, lecz z calosci4 utworu ... ", 



Slowo odzyska jednak swoj<} zasadnicz<} rolt; w nie

ukonczonym dramacie, wydanym posmiertnie i napisanym 

w Iatach trzydziestych, byé moie w 1934 roku - Zdziczenie 

obyczaj6w posmiertnych48
. W tekscie tym postaciami Sé} trzy 

dusze przywr6cone do zycia, kt6re ,,nie tylko Sé} sob<!, lecz 

musz<! nadto graé jeszcze rolt; siebie samych, aby zadosé

uczynié zagrobowym wymogom niepewnego ich jaini tra

gizmu i stwierdzié w ten spos6b tozsamosé cierpien i b616w 

B. Lesmian, O sztuce teatralnej, w: tegoz, Szkice literackie, War

szawa 2011, s. 176. Poeta wskazuje na te kwestie takze w swo

ich Uwagach autorskich, w: tegoz, Utwory dramatyczne. Listy,

s. 125-131. Czytamy: ,,Dia u!atwienia ruch6w aktorzy mimiczni

czçstokroé w mysli wymawiaj'Ì slowa odpowiednie, 6w ruch

wywoluj<!ce. Ow6z nie powinni tych sl6ww mysli wymawiaé,

jeno raczej spiewaéwmysli te slowa! I ten »spiewwmysli« jest

zbyteczny, o ile aktor potrafi wlozyé SW<! rolç raz na zawsze

w nieodpart<!, rytmiczn'Ì syntezç ruch6w, w taniec rozbity

na figury poszczeg6lne", w: B. Lesmian, Utwory dramatyczne.

Listy, s. 12 7. N a temat roli i znaczenia spiewnosci jako tworzenia

u Lesmiana por. K. Fazan, Lesmianowskie epifanie ... , s. 170-172. 

48 J. Trznadel tak pisze w swoim komentarzu do tego utworu: 

,, Utw6r ten byl powrotem Lesmiana do tw6rczosci dramatycznej. 

Powstal zapewne w dwudziestoleciu miçdzywojennym, raczej 

w latach trzydziestych. W wywiadzie z roku 1934 Lesmian za

powiadal, ze wl'Ìczy go (»poemat fantastyczny, odbywaj<!CY siç 

w krajnie posmiertnej«) - do najblizszego tomu. Zamiar ten nie 

zostal zrealizowany. Zas wydawcy posmiertnej Dziejby /esniej 

(1938) nie mogli wl'Ìczyé do tego tomu Zdziczenia obyczaj6w 

posmiertnych ze wzglçdu na niewykoriczony charakter utworu", 

w: B. Lesmian, Utwory dramatyczne. Listy, s. 278. 



przeobra:ionych na dramat dla nikogo"49. 

W tym dramacie, posr6d ksiç:iycowego krajobrazu za

wieszonego miçdzy snem a swiadomosci<!, miçdzy milosci<! 

a smierci<!, dziçki slowu reprezentuj<!cemu silç bytu i rze

czywistosci prze:iytej, trzy cienie opowiadaj<! sobie samym 

o wlasnym jestestwie i wlasnych uczuciach, co pozwala im

na ponowne doswiadczanie emocji i b6lu.

* * * 

D'Annunzio i Lesmian byli kluczowymi przedstawiciela

mi awangardy, kt6ra przyczynila siç do odnowy teatru 

nowoczesnego od jego podstaw. Ich wizja teatru i insceni

zacji radykalnie odbiegala od form teatralnych pod6wczas 

uznawanych za przyjçte, a tak:ie odcinala siç od koncepcji 

przedstawienia jako narracji; nie zawsze byla te:i rozumiana, 

wspierana i doceniana przez publicznosé i przez krytykç. 

Zaproponowany przez nich teatr poezji i poznania, kt6ry 

usiluj<! te:i realizowaé w swoich inscenizacjach, jest utopie! 

artystyczné!, :iywi<!q siç ich poetycké! wra:iliwosci<!, Jako 

poeci staraj<! siç dosiçgn<!é tajemnicy tw6rczosci i samego 

bytu, nie tylko u:iywaj<!c do tego jçzyka, ale tak:ie wycho

dzé!c poza slowo, szukaj<!c jednosci z innymi sztukami. 

49 Por. B. Lesmian, Zdziczenie obyczaj6w posmiertnych, w: tego:i, 
Utwory dramatyczne. Listy, s. 215. R6zne interpretacje tego dra
matu zostaly przedstawione m.in. przez K. Fazan, Lesmianow

skie epifanie ... 1 
s. 207-224; E. Winiecka, Od ,,piesni bez sl6w" ... 1 

s. 221-226; D. Wojda, Scenariusze fantazmatyczne B. Lesmiana,

,,Swiat Tekst6w, Rocznik Slupski" 2011
1 
nr 9

1 
s. 83-109. 
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Podobnie jak D'.Annunzio takie Lesmian doghtbnie 

przyswaja zagadnienia filozoficzne swoich czas6w, by po
tem przetworzyé w oryginalny spos6b propozycje wiel

kich myslicieli tego okresuj podobny proces widaé zreszt<! 

w tw6rczosci poetyckiej obu pisarzy, kt6ra, jak juz zostalo 

nadmienione we wst�pie, charakteryzuje si� obecnosci<1 

podobnych temat6w50
• Nie moina co prawda por6wnywaé 

dorobku dramaturgicznego tych dw6ch autor6w, jednak 

obaj pisarze, pol<J:czeni szczeg6ln<t wsp6lnot<t idei, w swoich 

pismach o teatrze i w dramatach opracowali teori� estety

ki, kt6ra lqczy w oryginalny spos6b utopi� czasu i utopi� 

miejsca. 

Ich poj�cie zycia jako dzialania ma oczywiscie ko

rzenie w r6inych koncepcjach filozoficznych i, cz�scio

wo, idzie scieikami wyznaczonymi przez symbolizm oraz 

przez odnowicielski ferment, charakterystyczny dla arty

stycznych ruch6w awangardowych z poczqtku xx wiekuj 

z tego poj�cia rozwija si� jednak koncepcja akcji teatralnej 
jako momentu radykalnego przeobrazenia jednostki, kt6-

ra dodaje do tajemnicy widowiska swoj<t tajemnic� wi

dza i tym samym dochodzi do kulminacyjnego momentu 

samoswiadomosci. 

W ich koncepcji teatru chwila jest brzemienna w zna

czenie - przestrzen sceniczna pozwala na objawienie si� 

50 Por. przypis nr 6, w kt6rym cytujç tzw. panizm rozumiany jako 

tendencja jednostki do identyfikowania siç z natuq i zanurzania 

siç w niej, z jej zywotnym rytmem i w pelnej egzaltacji zmysl6w, 

co odbija siç w jçzyku poetyckim bogatym w neologizmy seman

tyczne i leksykalne. 
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gestu i slowa, kt6re wraz z rytmem i muzykalnoscic1 prowa

dzq jednostk� w kierunku prelogicznego poznania jednosci 

bytu, polqczenia ducha z materi1. Zdumiewaj1co analo

giczni w swojej tw6rczosci, ci dwaj poeci tworzyli teatr 

slowa i obrazu, poezji i diwi�ku, teatr chwili, kt6ra zawiera 

w sobie utopi� przeobraienia. Akcja teatralna jest dia nich 

aktem wizualnym i werbalnym, znakiem i muzykc1, mo

mentem wcielania si� prawdy, kt6ra rozwija si� i przejawia 

w wizjonerskiej i ekstatycznej chwili ujawniajc1cej ukrytc1 

prawd�, za kaidym razem inn1, moiliwq tylko w miejscu, 

w kt6rym tajemnica, akcja i zdolnosé do przeobraienia 

scalaj1 si� - w teatrze. 

Przelozyla Barbara Minczewa 


