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Nie o sobie piszemy. Je steśmy ro
botnikami słowa. Musimy wypowie
dzieć to, czego inni ludzie warsztatu 
wypowiedzieć nie mogą. W bezlitos
nej walce pro1etariatu z burżuazją 
stoimy zdecydowanie po lewej stro
nie barykndy. G niew, wiar a w zwy
cięstwo i radość - radość walki -
każą nam pisać. Niech słowa nasze 
padną jak salwy w ulice śródmie
ścia, niech odegrzmią echem w dziel
nicach fabrycznych. Walczymy o no
wy ład społeczny. Walka ta jest naj
wyższą treścią nasze'j twórczości. 

z tomu „Trzy salwy", 1925. 

WITOLD NA WROCKI 

O WITOLDZIE 
WANDURSKIM 

Poeta, dramaturg i działacz społeczny -
urodził sie Wito1d Wandurski w Łodzi 
w 18 9'1 roku. Okres wojny i rewolucji 

spę:lził w Rosji, w Charkowie. W czasach g>vał
townych przemian społecznych, jakie we krwi 
skąpały Ro sję, młody gimnazjalista łódzki sta
rał si~ nie pozostawa ć na ubocz.u. Zorganizował 
amatorski teatr, w którym grali char·kowscy 
urzę:lnicy sztuki uwie1bi anego MajakowSikiego, 
próbował u czestniczyć w ruch u kom unistycz
nym. Do Polski powrócił w roku 1921, wioząc 
w pustym plecaku wiersze Włodzimierza Ma
jakowskiego, Sergiusza Jesienina i Nikołaja 
Asjejew a. To byli 1przyrjacicle młodości, to mi eli 
zostać przewodnicy po szlak.ach poezji i myśli 
w w,icku dcojrzałym: 
Ukończywszy prawo, Witold Waindurski zajął 

się działalnością wśród proletariatu łó:lzkiego. 
Entuzjastę teatru robotniczego, wielkiego przy
jaciela Związku Radzieckiego i sztuki radziec
kiej, takim go z lat młodzieńczych zapamiętał 
Włodzimierz Majakowski z czasów warszaw
skich dyskusji i spotkań literackich. Wandurski 
prowadził wtedy wraz z J. Szackim Scenę Ro
botniczą, przekształci.wszy w nią mały zespół 
r,obotniczy. Forsuje nowy repertuar, stosuje no
we metody im.s.cenizacyjne przejęte z rew-0lu
cyj1nego teatru Związku Radzieckiego i Niemiec. 

Jest już w tym czasie - najprawdopodob
niej - członkiem Komunistycznej Partii Pol
S<ki; z jej też ramienia obejmuje wspólnie 
z Władysławem Hroniewskim, Mieczysławem 
Szczuką, Janem Hemplem redakcję komuni
stycznego pisma „Dźwignia". Jest rok 1007, le
wicową grupę i111te1igencką atakuje sklrajna pra
wica i liberalne pisma mieszczańskie. Komuni
~ci wszystkim wydają suę groźbą, przerażają ich 
śmiałe koncepcje sp::>łeczne i postulaty rewo
lucji w sztu-ce. 

W „Dżwig,ni" poeta - w 1926 roku wydał 
?Jbiór wieTszy pt. SADZE I ZŁOTO - publi
kuje artykuły ,recenzje, polemiki. W jego po-
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glądach - wyrażanych w artykułach - łatwo 
zauważyć znamienne przesunięcie w stronę tzw. 
„mniejszości" w Komunistycznej Partii Polski. 
Wyrazem tej zmiany jest postępujące sekciar
stwo poety, maksymalizacja haseł rewolucyj
nych i niedocenianie sytuacji wewnątrz kraju, 
lekceważenie spraw narodowych, zacieśnienie 
poglądów ina mię ·sztuki, zepchnięcie jej roli 
d'o fiunkcji pTopaga111dowych. Replik ze strony 
przyjaciół .partyjnych Witold Wandurski nie 
przyjmował, atakował tym bardziej ostro, mię
dzy innymi Władysława Broniewskiego za roz
terki wewnętrzne, za brak jednoznacznego opo
wiedzenia się przeciw przeszłości i klasom 
przeszłości, za 1ntelige:nokie poczucie ofiarnic
twa i indywi::lua1lizmu. Bmął coraz dalej w śleipe 
zaułki teorii proletariackiej kultury, pełen złu
dzeń o możliwośoi zbudowania kultury poza 
tradycją, poza narodowym dziedzictwem kul
turaLnym. Ślady wewnętrznych kontrowersji 
w grupie „Dźwigni" przechował wiersz Wła
dysława Broniewskiego: 

Przyjacielu, los nas poróżnii, 
rozstajemy się obcy prawie. 
Ty do Łodzi wracasz - ja w prozni, 
w śnie zostaję, w obcej Warszawie. 

Wiem, na diabla ci być poetą, 
ćwierkającym lirycznie świerszczem: 
stopy parzy ci łódzki beton, 
każdy krok w twoim dniu jest wierszem. 

„.Przyjacielu, czemuś nie poją!, 
skod krew pieśni i moc jej czerpię? 
jeśli wierszem staję do boju, 
wierszem kocham i wierszem cierpię. 

Nie pozwolę nikomu dotknąć 
harfy mej - ze stu żyl - stustrunnej, 
będe niósl ja - grożną, samotną 
choćby cięższą byla od trumny.„ 

Miał rację Broniewski, muza Wandurskiego 
spętana ciasnymi więzami a.gitacyjności więiła 
i marniała; pisarz milkł i było to milczenie 
z roku na rok głębsze. 

W roku 1928 Witolda Wandurskiego areszto
wano; przeciw niesprawiedliwej karze pozba
wienia wolności protestowali Kaden, Berent, Dą
browska, Tuwim, Iwaszkiewicz i inni. Partia 
nakazuje mu opuścić kraj, nie czekając na pro
ces sądowy. Z fałszywymi papie.rami w kiesze
ni Wan<lurski wyjeżdża do Beri.ina a potem do 
Związku Radzieckiego. W Kijowie obejmuje 
stanowisko kierownika polskiego teatru-studia, 
tzw. Polpratu. Wystawia tam Broniewsikiego, 
Jasińskiego i swoją ŚMIERĆ NA GTIUSZY. 
Atarkowany za tzw. nacjonalistyczny oportunizm 
w polityce kulturalnej, atakowany gwałtownie 
i niesprawiedliwie za błędy, którym był naj
:z:upebniej obcy, pada ofiarą niesprawiedliwych 
podejrzeń. Wyjeż·'lża z Kijowa, usiłujac praco
wać w Moskwie, g.dzie w 1932 graią jego rlra
mat RABAN, ale już w rok później z.ostaje 
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aresztowany i ginie w bliże~ nieznanych okolicz
nościach po roku 1934. 

W roku 1~56 został pośmiertnie zrehabilito
wany przez Wojskowe Kolegium Sądu Naj
wyższego Związku Radzieckiego. 

WITOLD NAWROCKI 



WITOLD WANDURSKI 

FORMA 
ISTOTĄ 

TWORCZOSCI 
TEATRALNEJ 

Forma. Tro znaczy; styl gry aktorskiej, insceni
zacj.a, oprawa sceni.czna. Razem; wysiłek twór
czy zespołu (teatralnego) dla zespołu (widowni) . 
Czyli; jedyny s posób zamanifestowania swego 
iS1tn!ienia , jedyny przejaw życia teatru. 
Teatr pozbawi0>ny własnej formy (realizacji 
scenicznej jakie.gO'kołwiek utworu) w łaś ci wie 
nie istnieje . Nie ma racji bytu. Mnże być za
stąpiony przez książkę. Wówczas czytelnik wy
obraźnią twórczą stwarza soibie niezbę:iną for
mę - konieczny warumek istnienia sztuki sce
nicz.nej. 

A więc; nie treść, nie idea - lecz forma sta
nowi istotę teatr.u twórczego, teatru żywego. 
Forma jest jedyną treścią widowiska teatral
nego. Tylko przez formę uzewnętrznia się treść 
sztuki. Uwypukla się. Żyje. Formuje. Lub de
formuje. 

Bez tworzenia formy - nie ma teatru. Jest 
tylko parlofon. Skrzynka -rezonator do powta
rzania słów autors·kkh. Przesyłacz treści poję
ciowej utworu. 

Forma daje sztuce zabarwienie emocjcmalne. 
A w.ięc stwarza życie. Forma - przez emocjo
nowanie widza - jest jedy111ym pnzewo:inikiem 
prą:iu twórczego, k,tóry galwan~zuje martw ego 
trupa tire'ści; m anuskrypt sztuki. Forma stwarza 
przed widzem realność. 
Stąd wniosek : forma w teatrze bynajmniej 

nie ma na celii stwarzanie piękna. Piękno jest 
rzeczą względną. Zależy od ;percepcji odbio rcy. 
Od jego nas tawieni a. Przygotowania. Stosunku 
do świata . 

A forma teatralna ma na celu zemocjono
wać widza. Zasugestiować go. Zmusić do przy-
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jęcia stworzonej przez .teatr realności. Wszyst
ko jedno - czy będzie to realność „życiowa" 
czy inna. 

Inny wniosek: „czysta forma" w teatrze nie 
ma r acji bytu. Czysta forma może zająć estetę 
o specjalnym nastawieniu. Estetę, który ma 
czas na kontemplację. Czysta forma może mieć 
jeszcze zastosowanie w poezji, w plastyce - bo 
może czekać na odbiorcę. Zresztą poezja i pla
sty;ka z ·natury swej są statyczne i przeznaczo
ne dla indy,widualnego odbiorcy. A teatr jest 
dynamia:my i ma odbiorcę zbiorowego. Widowi
sko teatrailne istnieje nie ty.lko w prz.estirzeni, co 
w c~sie. Czekać nie może. Albo natychmiast 
podbije widza - a.lbo go straci na zawsze. For
ma teatralna musi być agresywna. 

(„.) Trzeci wniosek: forma teatralna wynika 
calkowicie z potrzeb widowni, nie zaś z wi
dzimisi.ę autora lub kierowni ka widowiska. Za
daniem jej bowiem :nawiązać jak najś-ciślejszy 
kontakt z widzem zbiorowym. Zbadać jego apa
rat odbior.czy. Wyzy,s kać nastawienie pshyc.hicz
ne widowini. Inaczej bowiem nie zasugestio
nuje się je.i . .A!kbor nie zemocjonizuje widza, 
jeśli zastosuje nieodpowiednią formę gry. A ze
mocj:oniz-0wanie widza i narzucenie mu w for
mie zorganizowanej ·wizji teatralnej - która 
winna być tylko skondensowaniem nieuświa
domi·onych ipotrzeb duchowy.eh tego widza -
jest głównym i je,dynym zaidan.iem twórczej 
f.ormy teatra1nej. 

A więc forma widowiska teatralnego zależna 
jest .od widowni . Każda epoka ma inną widow
nię. Kaida epoka ma inną formę widowi.Sika 
teatralnego - (nrp. „Hamleta"). Irnny styl. A styl 
widvwfo;ka teatra1nego - czyli forma teatra1na 
jest jedynym zamanifestowaniem istnienia tea
tru. ZmiaJ11a stylów -zmiana f.orrmy uzależniona 
od zmian widowni: oto dzieje ewolucji teatru. 
W.szystko inne jest uz,urpacją literatów i profe
sorów -literatury. 

I wreszcie wniosek ·czwarty: teatr naszyr.h 
czasów- po1sk:i teatr powojenny - nie wyro
bił sobie jeszcze własnej formy teatralnej, czy
li ws-półczesny teatr polski w iposzukiwa.niu 
formy odbija 1tylko ferment, jaki ,się odbywa 
na ,w i·downi, re<preze n.tującej społeczność pol
ską. Kryzy s formy w teatrze poLskim jest od
biciem kn1zysu socjalnego w społ e czeńs twie 
polskim. Mieszczaństwo nie traktuje już teatru 
serio. Teatr •przestał być zwierciadłem zainte
res·owań mieszczaństwa polskiego. Łyk szuka 
w teatrze rozrywki, zabawy. F.orma, innowa
cia formalna ·interesuje go nie jatko środek cmo
cjonalrny, udostę,pniający zwiotczałą już treść -
lecz jedynie jako zas trzyk kokainy przeciwk·o 
nudzie przesytu, 1przeżycia, jałowiości i impo
tencji duchowej. Łyk nudzi się na dramacie -
woli kabaret : tu - j.a1k w „Perskim Oku" 1ub 
,.Qu.i pro quo" - „fonna" dopinguje go jeszcze, 
baw i. „rozrywa". A k mcentracja - zgoła mu 
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to niepotrzebne„. Straszy organizm żąda tylko 
podniet. 

Dlatego: 
wszelkie próby regeneracji teatru - prz_ez 

regenerację formy - spełzną na niczym, do
póki nie zmieni się widownia, dla którego for
ma teatralna będzie zarazem nową treścią, 
ożywiającą i emocjonującą. Lecz forma ta oprzeć 
się musi wówczas na zgoła innych przesłankach 
psychologicznych niż dotychczas. Tymczasem 
zaś wszystkie próby regeneracji teatru zacho
dnioemopejskiego skaa:ane są na wegetację ja
łową. Na bujanie w pr&ż.ni. Na „eksperymenty 
estetyczne" pozbawione szkieletu ideologiczne
go i żywego miąższu emocjonalnego. 

Na tych kilku - apodyktycznych i nie po
partych przykładami J argumootami - twier
dzeniach (z braku miejsca) poprzestaję. Pozo
stawiam pole do dyskusji. 
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(Artykuł ogłoszony w „życiu Teatru" 
r. 1925, nr 50-51, s. 382-383) 

' 

W'ITOLD WANDURSKI 

DO PANOW 
POETO W 

Poeci! Dostawcy flakonów narkozy egzotyk! 
Eunuchy otyłej Pani od Żmigrydera! 
Może wam tabes wyleczy brutalny dotyk 
Ludzi stalowych z powieści Uptona Sinclaira? 

Kiedy pytlując w kawiarni na błahych dyspu-
tach 

Ły.kacie kremy, pół czarnej i grenadiny 
Ojcowie rodzLn na Woli i na Bałutach 
Wygrzebują z rynsztoków łiup1ny! 

Dzierzgacie sobie, poeci, brabanckie koronki, 
Które rz~acie paskarzom w okładkach 

Ignisa"
A w rzeźniach tysiąca Chicago mordują On.ki 
I grzęsawiska wysysają olbrzymów Jurgisów. 

Krzywda - krzywda - krzywda 
Ryc-zy milionem głosów fabrycznej dzielnicy! 
Tak się do sali nocnego dancingu krzyk wdarł 
Umierającej na śmietniku położnicy. 

Lecz wy robicie wciąż wiersze jak manikiurę 
Nad kloakami miast rozpinacie jedwabny na

miot -
Gdy Sinclair wali oskardem taik samo jak pió-

rem, 
Zakłada dynamit. 

Nęci was łezką świerszcz za kominem Dkkensa? 
Spać wam nie daje sława Con.rada rozległ.a? 
A wiecie - jedno przeżycie Higginsa warte 

dziś więcej 

Niż cala wasza „Tw ó r c z o ś ć n i e p ·O d 1 e
g ł a"! 

O, niepodległa obłudo! Wolnoki Onana! 
Jak wam nie obmierzł, poeci samogwałt słowny? 
Patrzcie! Nad globem powiewa już Rote Fahne! 
Ciskaj.aie do dusz prochowni płonące głownie! 

Czas już wysadzać w powietrze Paryże, Londyny! 
Czerwony kogut niech lata po słodkiej War-

Dezynfekować E.uropę kłębami dymów! 
Ogień uzdrawia. 

szawie! 

z tomu „Trzy salwy", W-wa 1956 r. s. 47 
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JAN KŁOSSOWICZ 

W ANDURSKIEGO 
PROBY · 

DRAMATYCZNE 

N ajbardziej związanym z teatrem 
dramaturgiem awangardy był Wi
told Wandurski. Już podczas pierw-

szego pobytu w ZSRR (1916 - 1921) pra
cował on w teatrze w Charkowie. W Pol
sce organizuje sceny robotnicze w Krako
wie i Łodzi. Skazany, jak i Jasieński, na 
emigrację polityczną, jest w latach 1929-
-31 kierownikiem polskiego teatru w Ki
jowie (Polpratu). Ten ścisły i bezpośredni 
związek z teatrem odciska wyraźne piętno 
na dramaturgii Wandurskiego. Nawet iloś
~iowo prezentuje się ona pokaźniej. Na 
Jego dorobek sceniczny składają się: sztu
ka w trzech aktach ŚMIERĆ NA GRUSZY 
(1923), szopka polityczna GRA O HERO
DZIE (1926), „agitka sceniczna": W HO
TELU IMPERIALIZM (1929) i sztuka w 
czterech aktach RABAN (1932). 

Od początku walczący komunista Wan
durskl nie był związany ściślej z iadnym 
z omawianych wyżej ugrupowań awan
gardowych. Jak rozumiał awangardowość 
mówi manifest zawarty w wydanych ~ 
Broniewskim i Standem TRZECH SAL
WACH (1925). 

( ... ) W wierszach Wandurskiego z 
TRZECH SALW i wydanego rok później 
tomu SADZE I ZŁOTO widoczny jest 
wpływ poezji Majakowskiego i futurystów· 
zgodnie z postulatami futuryzmu dąży d~ 
tego, aby treści rewolucyjnych nie wypo
wiadać w tradycyjnej formie. Z drugiej 
strony Wandurski już w pierwszym i naj
ważniejszym zresztą swoim utworze dra
~atycznym reprezeniuje tendencję, która 
niedługo miała stać się częstym dilźeniem 
naszych awangardystów; śMIERC NA 
GRUSZY jest świadomym nawiązaniem 

do tradycji ludowej, do starej komedii 
rybaltowskiej. Ten zwrot ku ludowości 
następu.ie w łoniP naszei awanirnrdy bez
pośrednio po okresie buntu, który nosił 
cechy wyra.i:nie t. nn•ersa.1.styczne, a cza
sem nawet i wcześniej. Jeden Peiper jako 
kon~ekwentny konstruktywista nie od
szedł nigdy od stanowiska wyrażonego 
w NOWYCH USTACH. Jednakże już po
stawa Przybosia była zupełnie Inna. 

Oczywiście awangarda odkrywała bo
gactwa ludowości rozmaitymi drogami. 
Czyżewski w PASTORAŁKACH patrzy na 
nią poprzez d(lświadczenia dadaistyczne. 
Jasieński w SŁOWIE O JAKUBIE SZELI 
szuka rewolucyjnych tradycji naszej wsi, 
i, przede wszystkim, z pubudek politycz
nych dokonuje, podczas pobytu we Fran~ 
cji, pierwszej przeróbki tego poematu na 
scenę, aby wystawić go pod tytułem 
SZELA w zorg·anizowanym przez siebie 
teatrze robotniczym. W roku 1930 wyda 
ostateczną wersję tej adaptacji pod ty
tułem: RZECZ GROMADZKA. 
Treść ŚMIERCI NA GRUSZY - mit o 

człowieku, który uwięził śmierć - jest 
dość wątła w stosunku do pokażnych roz
miarów sztuki. Znać i na niej piętno kon
struktywizmu, choć już nie konstruktywi
stycznego malarstwa czy poezji, ale teatru 
Tairowa i Meyerholda. Tekst zmienia się 
tutaj w rodzaj scenariusza. masowego wi
dowiska. teatralnego, które nawet widza 
wciąga bezpośrednio w akcję: „Wojtek 
I Kaźmierek 7.biegają po schodkach na 
widownię, wyciągają kilka młodych pań z 
P u b l i c z n o ś c i na scenę i tam tańczą. 
( ... ) li ozpoczyna się powszechny bal Im
prowizowany. Tańczą w całym teatrze, w 
foyer, w bufecie, w pa.larnL.. Tymczasem 
artyści zasiada.ją do stołu. ( ... ) ś m i e r ć 
wypija herbatę (.„) Dają jej poduszkę. 
Słowem iluzja teatralna psuje się. Na wi
downi wfród publiczności zdziwienie i za.
męt. (.„) Jeden z aktorów: To nie tancbuda., 
proszę państwa, a teatr! To szczery praw
dziwy teatr" (Akt I ) Wandurski rozbija 
iluzje sceniczną ale c·zyni to w sposób jak
że różny niż Czyżewski, niź Peiper, niź 
nawet Jasieński w BALU MANEKINÓW. 
Jedvnie w RZECZY GROMADZKIEJ Ja.
si1Cńokif>go dostr1eżemy podobnie bezpo
średnie, choć słabsze, wpływy „lewego" 
radzieckiego teatru. 

Lecz ~ MIERĆ NA GRUSZY, a także i 
RZECZ GROMADZKA, nie daje się roz
patrywać do końca w onarciu o omawiane 
tu futurystyczne i kimstruktywistyczne 
tendencje naszej awangardy. Prócz eks
ploatowania ludowości występują tu rów
nież cechy odmiennego kierunku awan
gardowego, który jako jedyny na świecie 
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stworzył rzeczywiście zarówno własny typ 
dramatu jak i teatru - cechy ekspresjo
nizmu. 

Wandurski mówił o gene:iie ŚMIERĆ 
NA GRUSZY: „Badałem starą commedia 
dell arte, polskie komedie rybałtowskie 
wczesnych romantyków, Karola Gozzieg~ 
( ... ) skoro wyrzekłem się na razie idei 
i psychologii, pociągnął mnie świat masek 
marionetek, figurynek ... " Ale to nie
prawda. Wandurski nawiązał do komedii 
rybałtowskiej, ale nie wyrzekł się przez 
to idei; tak mówił tylko w wywiadzie dla 
WIADOMOŚCI LITERACKICH. Jasieński 
zbudował Rzecz gromadzką w formie tr,· 
tyku. z akcją. symultaniczną, ale nie to 
nawiązanie do tradycji ludowej szopki 
było dla niego najważniejsze. Nie tylko 
o samą teatralność teatru im chodziło. 
Obie te sztuki w swym wyrazie treścio
~ym bliskie są pr:i:ede wszystkim pacy
fistycznym liramatam ekspresjonistów nie
mieckich. Na gruncie polskim stanowić 
więc mogą pewien łącznik między oma
wianą iu orientacją awangardowlt a eks
presjonistyc:mą grupą ZDROJU. 

Zasada dramatu ekspresjonistycznego -
nastawienie na wyraz, na bezpośrednie 
oddziaływanie - bardziej odpowiada za
daniom agitacji społecznej i politycznej 
jakie postawili sobie obaj Pisarze. Dałek~ 
idące wymagania formalne konstrukty
wistów stwarzały pod tym względem nad
mierne utrudnienia. Droga, jaką obrała 
futurystyczno-konstruktywistyczna lewica 
naszej awangardy była trudna, nie pozo
stawiła też ona w dramacie dzieł żywych. 
Ale poprzez swoją bezkompromisowość, 
przez p_rogramowy maksymalizm swych 
postulatow wywołała prawdziwie twórczy 
ferment w dramaturgii dwudziestolecia. 
I nawet dzisiaj, jeśli nie w dramacie to 
w teatrze powracamy częstokroć do 'za
gadnień przez nią postawionych. 

• • • 

Z pojęciem dramatu ekspresjonistycz
nego nie daje się związać jakaś jed
na określona postawa ideowa. Stwo-

rzona przez ekspresjonistów poetyka dra
matu idei okazała się z biegiem czasu po 
trosze podobna do owej wanny Kocha
nowskiego, w której „złego i dobrego my
ją". Z ekspresjonizmu w Niemczech wy
rósł zarówno Johst jak Brecht. Podobnie 
było i w Polsce. Ekspresjonizm nasz nie 
był zamkniętym p r ą d e m ł i t e r a c
k im, stworzył jedynie pewien ty p d r a~ 
mat u, który oddziałał na wielu pisarzy 
związanych z bardzo różnymi nieraz po
stawami artystycznymi i ideowymi. Jeśli 
mówimy o wpływach dramatu ekspresjo
nistycznego trudno nie wspomnieć więc 
o ideowym przeciwieństwie Rostworow
skiego - o Jasieńskim i Wandurskim. 
ŚMIERĆ NA GRUSZY Wandurskiego 

jest również pewnym dramatem idei, op
tymistycznym dramatem społecznym. W 
całości opiera się na haśle pacyfizmu. Uka
zując absurdalność wojny , z typową dla 
powojennych ekspresjonistów niemieckich 
obsesją zapełnia Wandurski scenę ludźmi 
okaleczonymi w walce, bezgłowymi. Ale 
nie w tym może leży główny związek 

sztuki Wandurskiego z poetyką ekspresjo
nistyczną. Choć również inscenizacyjne po
mysły jej autora wykazują w dużej mierze 
wpływ teatru ekspresjonistycznego - tym 
razem raczej radzieckiego, z którym był 
Wandurski bezpośrednio związany. 

Z polskimi ekspresjonistami, a głównie 
z Zegadłowiczem wiąże go przede wszy
stkim podobny stosunek do tradycji tea
tralnej. Jak wiadomo pisząc ŚMIERĆ NA 
GRUSZY Wandurski starał się nawiązać 
do tradycji polskiego teatru ludowego, 
przede wszystkim do komedii rvbałtow
skiej. I tutaj popełnił błąd podobnv do 
autora Łyżek i księżyca. Nie był wpraw
dzie w swym pojmowaniu sztuki ludowej 
tak staroświecki jak Zagadłowicz, bliższy 
był może stylowi rrivślenia, którv wydał 
Pastorałki Czyżewskiego, niemniej jednak 
brakowało mu tego samego co Zagadło
wiczowi - istotnego zrozumienia dla for
malnych wartości sztuki ludowej. 

Charakterystyczne jest, że zwracając się 
do sztuki ludowej Czyżewski nawiązał do 
niej nie w dramacie, a w poezji, która 
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miała aktualne oparcie w piosence ludo
wej. Stosunek do folkloru u artystów, któ
rzy przeszli przez szkołę kubizmu był in
ny niż u ekspresjonistów. Ich myślenie by~ 
Io w tym wypadku bardziej konkretne, dla 
tego też nawiązywali do wzorów wyraźnie 
określonych, do sztuki ludowe.i aktualnie 
istniejącej, dającej możliwości prawdzie 
twórczeg·o przetworzenia. \V dramacie ta
kich ludowych wzorów nie było. Komedia 
rybałtowska była odgrzebanym przez Ba
deckiego zabytkiem, a szopka na początku 
dwudziestego wieku nie była .iuż na pew no 
teatrem. I tutaj podziPlił Wandurski nie
powodzenie autora ŁYŻEK I KSIF 7 ' r, '\., 
a wraz z n im niepowodzenie autora RZE
CZY GROMADZKIEJ. Szczególnie R7'.f'<'Z 
GROMADZRA Jasieńs lr i eg·o .i l' 0 t w tvm 
wypadku dobrym przykładem. T o co było 
twórcze w poemacie o Jakubie Sz~Ii . nr:re
łożone na język teatru okazało sic znowu 
s ty I i z ac j ą, martwą i nie twórczą. 

Mimo wszystkich wad ŚMIERĆ NA 
GRUSZY jest na pewno sztuką o wiele 
lepszą od napisanego w dziewięć lat póż
niej RABANU. W sztuce tej opisu "acc.i 
walkę KPP w latach dwudziestych, Wan
durski porzucił zarówno poetyke eksvre
sjonistyeznego misterium, jak i szonkową 
stylizację, Stworzył autentyczne postacie 
i autentyczną akcję. Jednocześnie jednak 
te postacie i wydarzenia mające stanowić 
agitacyjną ilusin•cję postawionych na 
wstępie tez, właśnie poprzez swoją za
mierzoną „prawdziwość", okazują się ni
jakie. Szeleszczą papierem- jak ów szla
chetny lokaj u Rostworowskiego - dwa
dzieścia razy mocniej niż wszystkie ek
spresjonistyczne alegorie. 

Stworzona przez ekspresjonistów poety
ka dramatu idei była nierozerwalnie zwią
zana z deformacyjnym ujmowaniem rze
czywistości, z alegoryzacją występujących 
w nim postaci; jednocześnie związana by
ła ściśle z jego formą inscenizacyjną. 
RABAN i ANTYCHRYST, dwa przykłady 
wzięte z przeciwnych stron barykady, uka
zują niebezpieczeństwo wyciągania krań
cowych wniosków z ekspresjonizmu, kry
jące się w dążeniu do wypowiadania w 
teatrze nagich tez politycznych, bez oglą
dania się na inscenizacyjną i literacką 
budowę dramatu. 

z Dialogów Nr 3/1960; 7/1960 

WITOLD WANDURSKI 

S~OLARHA 

.Jeśli wolno m1 Jeszcze marzyć, 
Niech marzenie doda mi sił, 
Chcę nauczyć się kunsztu stolarzy, 
Muzyki h Fbla i pił. 

.Jakiś st ary spocony majster 
Ohebluje mi wolę na dąb, 
Będę kornie gotował mu klajster, 
Będę ostrzył na piJ.e ząb. 

Białą skórę na . dłoniach wydrę, 
Byle tylko stolarzyć wciąż, 
Byle mordą stalową świdra 
Wgryzać się w drzewny miąższ. 

Może da mi wykończyć mebel; 
Będę kliny zabijał do dziur, 
Da m w łapy okrzepłe hebel 
W arabeski zakręcę wiór. 

Zabiegają mi ręce, zaskaczą 
Wśród wiórów pachnących drzazg 
A serce o pierś wykołacze 
Radosny murzyński jazz. 

A gdly będę już robi!ł sprawnie 
(Rok upłynie - a może i dwa) 
Wykreślę z paszportu: prawnik 
Wpiszę dumnie; stolarz i drwal. 

W artelu wesoło i tłumnie -
Zheblujemy za blatem blat 
i w ogromnej drewnianej trumnie 
Pochowamy umarły świat. 

z tomu „Trzy salwy", W-wa 1956 r. s. 38 
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