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Helmutas Ðabasevièius

FERDINANDAS RUÐÈICAS IR XX A. PRADÞIOS
VILNIAUS TEATRO VIZIJA

Paskutiniame XIX a. deðimtmetyje Europos teatro tëkmæ sudrumstë kele-
tas novatoriðkø meniniø iniciatyvø, kurias teatro istorijoje priimta vadinti �teatro
reformos� terminu. Antros XIX a. pusës scenos mene juntamà nepasitenkinimà
natûralistinëmis iðraiðkos priemonëmis pirmasis ryðkiau artikuliavo Richardas Wag-
neris, sinkretiðko teatrinio kûrinio troðkimà iðreikðdamas Gesamtkunstwerk idëja, o
novatoriðki anglø reþisieriaus ir scenografo bei teatro teoretiko Gordono Craigo,
ðveicarø teatro dailininko ir teoretiko Adolpho Appia, austrø aktoriaus ir reþisie-
riaus Maxo Reinhardto ir realistinio teatro kûrëjo Konstantino Stanislavskio eks-
perimentai siekë kurti tobulà ir universalø teatriná reginá.

Teatro reformos idëjos pradëjo plisti paèioje XX a. pradþioje, kai profesiona-
lus Lietuvos teatras iðgyveno sudëtingà raidos etapà � po spaudos draudimo
panaikinimo, po keliasdeðimties metø pertraukos buvo gaivinamos lenkiðkojo
teatro tradicijos, o lietuviðkai kalbantis teatras, 1899 m. pastatæs pjesæ �Amerika
pirtyje�, þengë pirmuosius profesionalius þingsnius.

Straipsnio tikslas � paþvelgti á Lietuvos pirmø XX a. deðimtmeèiø teatrà
europinës teatro reformos kontekste, aptarti ir ávertinti negausias tokio pobûdþio
iniciatyvas.

Dar XIX a. pabaigoje Vilniaus teatre greta istorinës tikrovës atkûrimo reika-
lavimø palaipsniui kilo reginio ir efekto potroðkis. Vienas aktyviausiai tuomet
besireiðkusiø Vilniaus spaudoje teatro kritikø Osipas Jakovlevas pabandë iðvaduo-
ti teatrà ið jam primetamø funkcijø: �Teatras � tai mokykla... Bet ir be teatro turime
pakankamai mokyklø. Ar ne geriau palikti teatrà ramybëje ir nepirðti jam kokiø
nors geradariðkø tikslø, o leisti bûti savarankiðka meno ðventykla ir arena?�1. Ta-
èiau ðie pageidavimai daþniausiai baigdavosi nedidelëmis repertuaro korekcijomis
� pasirenkant egzotiðkas vietas vaizduojanèius veikalus ar spektaklius-fejerijas. Ði
teatro kritiko frazë leidþia manyti, kad XIX a. Europos teatro reformos nors ðiek
tiek buvo aktualios ir Lietuvai.

Pirmiausia derëtø aptarti Vilniaus kontekstà. XX a. pradþioje jame pynësi ir
varþësi rusø, lenkø, lietuviø, baltarusiø, þydø tradicijos. 1904 m. atgavus spaudà,
atsigavo ir teatrinë Lietuvos kultûra, kuri buvo glaudþiai susijusi su kultûriniø
draugijø iniciatyvomis. 1904 m. savo ástatus áregistravo Vilniaus lietuviø ðelpimosi
draugovë, kuriai buvo leista ne daugiau kaip 4 kartus per metus rengti koncertus,
vaidinimus, muzikos ir ðeimynø vakarus. Pirmasis ávyko 1905 m. vasario 6 d. �
buvo suvaidinta �Amerika pirtyje� ir �Vienas mudviejø turi vesti�. Taèiau ne tiek
spektakliai, kiek po jø suðokti tautiniai ðokiai ir lietuviø liaudies dainos këlë publi-
kos entuziazmà2. Buvo dþiaugiamasi paèiu faktu, atgimstanèia tautine lietuviø
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kultûra. Kiek vëliau suorganizuota Vilniaus lietuviø vaidintojø mëgëjø kuopa
statë Gabrielës Petkevièaitës-Bitës �Kovà�, Aleksandro Fromo-Guþuèio �Eglæ þal-
èiø karalienæ�, Julijaus Slovackio �Mindaugà�, V. Nagornoskio �Þivilæ�. Istorinis-
romantinis repertuaras reikalavo ir atitinkamo pjesiø pastatymo. Pavyzdþiui, sta-
tant �Mindaugà�, buvo sukviesti geriausi Vilniaus vaidintojai, ið anksto apsvarstyta
ávairûs istorinës dramos pastatymo sunkumai, specialiai sudaryta komisija aptarë
kostiumø klausimà: norëta, kad kostiumai atitiktø spektaklyje vaizduojamà isto-
rinæ epochà3.

1905 m. ásikûrusiø �Vilniaus kankliø� repertuarà sudarë buitinës pjesës ir ko-
medijos bei istoriniø siuþetø veikalai: Ðiaulëniðkio �Pilënø kunigaikðtis�, Þemkalnio
�Blinda�. Su �Vilniaus kanklëmis� susijusi ir pirmoji lietuviðka opera � Miko Petraus-
ko �Birutë�. Jos premjera ávyko 1906 m. lapkrièio 6 d. Atlikëjams buvo pasiûdinti to
meto supratimu istoriniai rûbai � Birutë vilkëjo stilizuotà lietuviø liaudies tautiná
kostiumà, Kæstutis � grandijø kelnes, palaidinæ su apsiaustu ir bajoriðkà kepurëlæ.
Specialiai spektakliui buvo sukurtos sodybos ir Palangos pajûrio dekoracijos4. Pub-
likai opera patiko � jau vien todël, kad joje buvo �vaidiluèiø chorai, liaudies eisena,
pjovëjø chorai (scenoje apie 70 þmoniø), viduramþiðki kostiumai�5.

Nuo 1908 m. Vilniuje pradëjo veikti nauja draugija � �Rûta�, kurios repertu-
are � buitiniai ir istoriniai veikalai, gyvieji paveikslai, deklamacijos. Daug jëgø ðios
draugijos rengiamiems vakarams atidavë M. K. Èiurlionis. Èia jis visø pirma reið-
kësi kaip chorvedys ir muzikas, taèiau vaidintojams taip pat skyrë bei ketino skirti
ir savo dailininko talentà. Tà liudija jo sukurta uþdanga �Rûtos� draugijai � simbo-
linë-alegorinë lietuviðkos tematikos kompozicija (pajûryje Kriviø Krivaitis beria
aukà ant aukuro, o kylanti saulë blaðko tamsius debesis), apkraðtuota lietuviðkos
ornamentikos motyvais. O antrasis jo darbas scenai teliko eskizais � 1909 m. Èiur-
lionis pradëjo komponuoti operà �Jûratë ir Kastytis�.

Dar keliolika metø iki pasirodant plaèiai þinomai Maironio baladei Èiurlio-
ná sudomino gintaro legendos � tiksliau, deivës Jûratës ir þvejo Kastyèio meilës
� siuþetas. Gali bûti, kad ðià legendà Èiurlioniui papasakojo Sofija Kymantaitë.
Kymantaitës ir Èiurlionio sumanytos operos �Jûratë� motyvai ne kartà iðryðkëja
jø korespondencijoje6. �Jûratës� libretà Kymantaitë paraðë per kelias savaites �
1908 m. lapkrièio 19 d. raðytame laiðke Èiurlionis dëkoja uþ atsiøstà libretà, tariasi
dël bûsimos operos ir gana pesimistiðkai vertina jos pastatymo Lietuvoje galimy-
bes: �Ar turiu skaitytis su techniðkais sunkumais, ar ne? Nes kai pagalvoju, kad tie
mûsiðkiai tokie vargðai ir nieko neturi, tai man gaila, kad ir ðis darbas juos aplenks,
o juk Tu ir að norime duoti jiems kà nors. [�] Nenoriu sau pasilengvinti, tik noriu
nugalëti dar sunkesná uþdaviná. Noriu, kad tai bûtø galima pastatyti netgi Varðu-
voje, o su laiku ir Vilniuje, bet iki tol daug vandens nutekës�7.

Kitame laiðke Èiurlionis raðo uvertiûrà norás daryti �liûdnà, beveik niûrià,
keistà ir fantastinæ, kaip jûros gelmæ�, kuri galëtø vadintis �Jûros gelmë� ir turëtø
bûti atliekama tamsioje salëje, bei uþsimena apie sceniná operos ágyvendinimà,



60

pastatymo detales, apðvietimà. Kompozitoriaus manymu, antroje áþangos dalyje
turëtø pakilti uþdanga, ið tamsos palengva iðryðkëti �svarbiausiø akcesorijø kon-
tûrai: pirmiausia, didelës, fantastinës jûros þvaigþdës, keistø augalø, gintaro rû-
mø ir t. t. Viskas turi rastis palengva, ðviesos kaskart daugiau � muzika seka ðviesà
ir pamaþu nutyla�8.

Èiurlionis ne tik buvo pradëjæs kurti operos muzikà, bet ir scenovaizdþiø
eskizus. Ið trijø ðiandien þinomø ir datuojamø 1908 m. du vaizduoja povandeniná
pasaulá, vienas � jûros pakrantæ. Dailininko nupieðti gintaro rûmai � fantastiðkos,
rytietiðkà architektûrà primenanèios formos, su bokðtais, apjuosti didþiulio þalèio,
apsupti jûros augalijos, fone pavaizduoti þuvø, jûros þvaigþdþiø siluetai, vieno
eskizo deðiniajame ðone � akis iðsproginusi ir iðsiþiojusi þuvis. Abiejuose eskizuose
rûmø pavidalai skiriasi � matyt, ieðkojo kuo tinkamesnio varianto bûsimam sceni-
niam operos pavidalui. Pakrantæ vaizduojanèiame eskize puoðnø laivà á krantà
traukia þvejys, kurio figûra nuþymëta schematiðkai. Ðis Èiurlioniø sumanymas
taip ir liko neágyvendintas.

Lietuviðkoje spaudoje greta reportaþø apie draugijø surengtus spektaklius
ar pasvarstymø apie teatrinës kultûros lygá bûta publikacijø, atskleidþianèiø tuo-
metinio Vakarø Europos teatro reformatoriø veiklà � toks yra 1914 m. �Lietuvos
þiniose� iðspausdintas tekstas �Ið teatro naujienø. Laiðkas ið Vokietijos�, kuriame
iðsamiai apraðomas garsiojo XX a. pradþios teatro reformatoriaus Reinhardto spek-
taklis �Stebuklas� (�Das Mirakel�). Trumpai pristatæs veikalo turiná autorius atkrei-
pia dëmesá ir á jo pastatymo ypatybes. �Jau inëjus salën apima kaþkoks jausmas,
nes vieton scenos matyti baþnyèios ir vienuolyno namai, virðuje skliautas, o veiki-
mo vieta apaèioj (intaisyta amfiteatro pavidalo). Laikui atëjus, vietoj skambuèiø ar
kitø þenklø, baþnyèioj ima gausti varpø iðkilmingi balsai, pamaþu ið visø pusiø
pradeda rinktis vienuolës, uþþiebia þvakes apie stebuklingàjà vienuolës stovylà�
Èia pat pradeda eiti giedodamos maldininkø procesijos, kuriø tarpe yra visokiø
luomø þmonës � nuo vargðø, kareiviø iki vyskupø ir visokiø ligoniø � raiðø, aklø,
paralyþuotø ir kitokiø � visos minios� Ið pradþiø dar girdëti orkestro ir choro
giesmës balsai, bet nelaimingøjø ligoniø nuolat kylantis karðtos maldos balsas,
stengimasis prieiti artyn, rankomis pasiekti, vaitojimai, toliau ekstazas � taip visus
perima, kad visa publika tuomi uþsikreèia ir drauge ima verkti, o kai kurios mote-
rys net ðaukti� Paþymëtina, kad dauguma buvo atliekama tik mimika, be þodþiø,
vienok publika viskà suprato�9. Sunku nustatyti ðio reportaþo autoriø, taèiau aiðku,
kad já raðë þmogus, besidomintis teatru ir mëginæs supaþindinti plaèiàjà visuome-
næ su vieno ið teatro reformatoriø kûryba.

Lenkø kultûrinë veikla po spaudos atgavimo iki pat Pirmojo pasaulinio karo
nebuvo stabili. Spaudos draudimo laikotarpiu mëgta rengti ávairius slaptus vaka-
rëlius su spektakliais bei koncertais, kuriø �dekoracijoms, kostiumams ir rekvizitui
dëmesio neskirta � bengaliðkos ugnys ir þibintai visad darë kolosalø áspûdá�10,
taèiau nuolatinës trupës ákûrimui teko paaukoti nemaþa pastangø ir laiko. Pirmieji
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spektakliai � nuo 1905 m. � buvo rengiami atvykëliø ið Varðuvos. 1906 m. garsios
lenkø aktorës Nunos Mùodziejowskos-Szczurkiewiczowos finansuojamas ir vado-
vaujamas, pradëjo veikti nuolatinis lenkø teatras11. Jo repertuare �  Elizos Oþeðkie-
nës, Julijaus Slovackio, Hermanno Sudermanno, Henriko Ibseno veikalai. Ypatin-
gam spektakliø pastatymui (reþisûrai, scenografijai) nebuvo skiriama daug dëme-
sio � tik tiek, kiek reikalavo bendroji realistinë spektakliø statymo nuostata12.

Mëginimai atgaivinti lenkø teatrà ðiame laikotarpyje susijæ su Ferdinando
Ruðèico pastangomis. Iki pat mirties jis buvo pati átakingiausia XX a. pradþios
Vilniaus meninio gyvenimo asmenybë, praturtinusi kultûrinæ miesto atmosferà
rafinuotomis simbolistinio tono teatrinëmis bei literatûrinëmis vizijomis, priarti-
nusi etnografiniais, tautiniais-romantiniais kriterijais besivadovaujantá Vilniaus menà
prie abstrakèios meno ir groþio ðventovës aukuro, kûrusi savità vilnietiðkàjà �me-
no menui� sampratà.

1908 m. atvykæs ið Krokuvos á Vilniø, dailininkas aktyviai pradëjo dalyvauti
kultûriniame miesto gyvenime. Kaip matyti ið Ruðèico dienoraðèio, 1909 m. vasa-
rio 9 d. drauge su Mùodziejowska dailininkas lankësi Vasaros teatre Bernardinø
sode, apþiûrëjo scenà, dekoracijas, o vakare pas Szczurkiewiczius pradëta kalbëti
apie Slovackio �Lilà Venedà�.

Spektaklis buvo pastatytas mediniame Vasaros teatre Bernardinø sode. Ðis
sumanymas sukëlë amþininkø nuostabà: �Kà statai teatrui? Lilà Venedà. Kur? Toj
bûdoj? Iðprotëjai�13. Kiekvienas aktorius gavo spalvotà savo kostiumo pieðiná su
nurodymais, ið kokiø medþiagø kostiumas turi bûti pasiûtas, o ponioms dailininkas
pridëjo medþiagø skiauteles � netgi su kainomis. Spektaklio dekoracijas tapë teatro
dailininkai, paties Ruðèico priþiûrimi � daþnai nesuprasdami, kà tapo. Minima, kad
dekoratorius Jabùonowskis, atëjæs pas Mùodziejowskà, sakë tiek metø dirbàs deko-
ratoriumi ir þinàs, kaip dekoracijas reikia tapyti. �O èia? Bus skandalas�14.

Spektaklis sulaukë labai palankiø spaudos atsiliepimø. To meto Lietuvos teatro
kontekste jis iðsiskyrë stilistiniu vientisumu, siekiu sukurti sinkretiðkà teatriná re-
giná, kuriame tekstas, aktoriø vaidyba, vaizdas � scenografija, kostiumai, apðvie-
timas, muzika vienas kità papildytø. Vienoje recenzijoje aiðkiai ávertinamas Ruðèi-
co scenovaizdþio naujumas: �Pirmà kartà Vilniuje atkûrus lenkø teatrà, scenoje
pasirodë dekoracijos ir kostiumai, neturintys nieko bendra su áprastais ðablonais
ir nestilingo skuduryno pavyzdþiais�15. Spektaklio sëkmæ mëginta aiðkinti tuo,
kad �Lilà Venedà� kûrë ne dailininkas dekoratorius, o menininkas tapytojas. Iðsa-
kyta ir viena kita kritinë pastaba dël spektaklio, daugiau susijusi su atskirø scenø
tikroviðkumu ir iliuzija16.

Ið visø �Lilos Venedos� recenzijø iðsiskiria Franciszeko Hryniewicziaus teks-
tas � jame kalbama apie tai, kad tinkamas dekoratyvinis spektaklio apipavidalini-
mas yra vienintelis bûdas iðgelbëti teatrà nuo krizës, o Ruðèico darbas analizuoja-
mas XIX a. pabaigos � XX a. pradþios teatro reformatoriø Craige�o, Vsevolodo
Mejerholdo, Stanislavskio kûrybos kontekste. �Pagal realistinio teatro normas
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�Lilos Venedos� pastatymà galima manyti esant Vilniaus teatro triumfu. [...] Visa
buvo ne vadinamosios �istorinës tiesos�, bet dramos ir individualaus Ruðèico ið-
gyvenimo dvasia�17. Tam priskiriama ir dailininko naudota spalvø simbolika �
purpurinë spalva reiðkë kovà, þalia � viltá, juoda � mirtá. Pasak Hryniewicziaus,
dekoracijos nestabdo aktoriaus, leidþia jam kurti trijø matmenø vaidmená. Daili-
ninko sukurtos dekoracijos prilyginamos Wagnerio orkestrui, kuris neiliustruoja
þodþio. Kaip plastinë scenovaizdþio naujovë pastebëtas ir ávertintas ðoniniø kulisø
vietoje kabinamas neutralios spalvos audeklas � ðis Craige�o atradimas sàmonin-
gai atskiria spektaklio ir pasaulio realybes.

1911 m. vasará Ruðèicas parodë dviejø daliø poetiná ciklà �Vilniaus vakarai�.
Pratæsdamas kadaise turtingas gyvøjø paveikslø organizavimo tradicijas, daili-
ninkas pats sureþisavo gyvøjø paveikslø vakarà, pavadintà �Sapnai apie groþá�,
pats paraðë simbolistinio stiliaus reèitatyvà, kurá, grojant muzikai, skaitë akto-
rius Julijuszas Osterwa. Inscenizacijà sudarë 8 dalys, kiekviena jø turëjo savo
pavadinimà ir buvo sukomponuota pagal anglø dailininkø prerafaelitø tapybos
kûrinius18.

1912 m. gruodþio 1 d. ávyko Ruðèico dekoruotos neoromantinës Edmondo
Rostando dramos �Erelis� premjera. Kità dienà pasirodþiusioje recenzijoje mo-
nogramistas C. þavëjosi dekoracijomis, iðvardydamas mûðio laukà a la Craig,
stilingà, stebuklingà Schonbruno sodo naktiná vaizdà, lako kambará � tikrà deko-
racinës tapybos ðedevrà19. Kitoje publikacijoje dràsiai teigiama � �Erelis� pade-
monstravæs, kad �teatras [...], besiverèiantis tokiomis apgailëtinomis sàlygomis,
vis dëlto yra tikra groþio ir meno ðventovë. [...] Joks pasaulio teatras neturi tokio
masto dalininko, kuris ne tik su jam bûdingu uþsidegimu ëmësi inscenizacijos,
bet ir gamino smulkiausias detales, pats tapë dekoracijas�20.

1913 m. sausio 13 d. Lukiðkiø aikðtëje esanèiose cirko patalpose ávyko poezi-
jos vakaras ið trijø paveikslø: �Áþanga á Dieviðkàjà komedijà�; �Apie kà èia màstyti
ant Paryþiaus tilto�; Stanisùawo Wyspiañskio �Varðuvietë�. Beje, prieð pasirodymà
spaudoje buvo praneðta, kad bus vaidinama be suflerio � tai �eksperimentas,
galimas tik esant labai susiklausiusiam ansambliui�21.

Kartu su ne iki galo ágyvendintomis lietuviðko teatro iniciatyvomis bei idë-
jomis Ruðèico kûryba, kad ir negausi, vis dëlto leidþia jo pastatymus � tuo paèiu ir
XX a. pradþios Lietuvos teatro menà � vertinti progresyvaus, modernëjanèio
Europos teatro kontekste, áþvelgti menininkø mëginimus atsiriboti nuo pasako-
janèio, iliustruojanèio teatro tradicijø, su kuriomis kur kas ryþtingiau diskutuos
ketvirto XX a. deðimtmeèio Lietuvos scenografø karta.
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Scena ið Vydûno
dramos �Mûsø
laimëjimai�.
Vilnius, 1913.

Scena dramatu
Vydunasa �Nasze
zwyciæstwa�.
Wilno, 1913.

M.K. Èiurlionis.
Operos �Jûratë�
dekoracijø eskizas.
1908.

M.K. Èiurlionis.
Projekt scenografii do
opery �Jûratë�. 1908.

Scena i� spektaklio
�Stebuklas�,
reþ. Max Reinhardt.
Scena spektaklu
�Das Mirakel�,
reý. Max Reinhardt.
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Scena i� spektaklio
�Erelis�. Scenografija

F. Ru�èico. 1912.

�Orùàtko� w
inscenizacji

F. Ruszczyca. 1912.

F. Ru�èicas. Kostiumo
eskizas Lilai Venedai.

1909.
F. Ruszczyc. Projekt

kostiumu Lilly Wenedy.
1909.

Nuna Mlodziejowska �
Lila Veneda. 1909

Nuna Mlodziejowska
jako Lilla Weneda. 1909.

F. Ru�èicas. Grotas.
Scenografijos eskizas

�Lilai Venedai�. 1909.

F. Ruszczyc. Grota.
Projekt scenografii do
�Lilly Wenedy�. 1909.
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Helmutas �abasevièius

FERDYNAND RUSZCZYC I WIZJA TEATRU WILEÑSKIEGO
POCZÀTKU XX WIEKU

W ostatnim dziesiæcioleciu XIX w. europejskà tradycjæ teatralnà zburzyùo
kilka nowatorskich inicjatyw artystycznych, które w historii teatru przyjæto nazy-
waã terminem �reformy teatralne�. Niezadowolenie naturalistycznymi úrodkami
wyrazu, wyczuwalne w sztuce scenicznej drugiej poùowy XIX w., pierwszy wy-
raêniej zaakcentowaù Richard Wagner, który swoje pragnienie stworzenia synkre-
tycznego utworu teatralnego wyraziù ideà gesamtkunstwerk, a nowatorskie ekspe-
rymenty angielskiego reýysera i scenografa oraz teoretyka teatralnego Gordona
Craiga, szwajcarskiego scenografa teatralnego i teoretyka Adolpha Appia, aust-
riackiego aktora i reýysera Maxa Reinharda oraz rosyjskiego zaùoýyciela teatru
realistycznego Konstantina Stanisùawskiego staraùy siæ stworzyã doskonaùe i uni-
wersalne widowisko teatralne.

Idee reformy teatralnej zaczæùy rozprzestrzeniaã siæ na samym poczàtku
XX w., gdy profesjonalny teatr litewski przeýywaù skomplikowany etap rozwoju �
po zniesieniu zakazu druku po kilkudziesiæcioletniej przerwie z trudem odradzaùy
siæ tradycje polskiego teatru na Litwie, a teatr mówiàcy po litewsku, który daù znaã
o sobie w 1899 roku �Amerykà w ùaêni�, próbowaù stawiaã pierwsze kroki na pro-
fesjonalnej scenie.

Celem odczytu jest spojrzenie na teatr litewski pierwszych dziesiæcioleci
XX w. w kontekúcie reformy teatru europejskiego, omówiã i oceniã skromne i
nieliczne tego rodzaju inicjatywy, które najmocniej byùy zwiàzane z nazwiskiem
malarza Ferdynanda Ruszczyca.

Jeszcze w koñcu XX w. w teatrze wileñskim obok wymagañ odtworzenia
realiów historycznych, stopniowo narastaùo pragnienie widowiska i efektu. Jeden z
najaktywniej przejawiajàcych siæ w prasie wileñskiej tamtego okresu krytyków
teatralnych Osip Jakowlew próbowaù wyzwoliã teatr z narzucanych mu funkcji:
�Teatr � to szkoùa ... Ale i oprócz teatru mamy dostatecznà iloúã szkóù. Czy nie lepiej
pozostawiã teatr w spokoju i nie narzucaã mu jakichú dobroczynnych celów, a poz-
woliã pozostaã samodzielnà úwiàtynià i arenà sztuki?�1 Jednak ýyczenia te koñczyùy
siæ najczæúciej na niewielkich korektach repertuaru � wybierano sztuki przedsta-
wiajàce egzotyczne miejsca lub spektakle-feerie. Wùaúnie ta fraza krytyka pozwala
mniemaã, ýe reformy teatru europejskiego w XIX w., chociaý i na skromnym pozio-
mie, byùy aktualne takýe na Litwie; po upùywie dziesiæciolecia, wùaúnie dziæki
Ruszczycowi, chociaýby czæúciowo, ýyczenie krytyka zostaùo urzeczywistnione.

Na poczàtku naleýaùoby omówiã kontekst twórczoúci Ruszczyca. Na poczàt-
ku XX w. przeplataùy siæ i konkurowaùy ze sobà tradycje rosyjskie, polskie, litew-
skie, biaùoruskie, ýydowskie. W 1904 roku po zniesieniu zakazu druku, takýe odýyùa
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znajdujàca siæ dotàd w podziemiu wielojæzyczna kultura teatralna Litwy, która byùa
úciúle zwiàzana z inicjatywami towarzystw kulturalnych. W 1904 r. swój statut zare-
jestrowaùo Towarzystwo Samopomocy Litwinów Wileñskich, które uzyskaùo poz-
wolenie, by nie czæúciej niý 4 razy do roku organizowaã koncerty, przedstawienia,
wieczory muzyczne oraz rodzinne. Pierwszy odbyù siæ 6 lutego 1905 roku � zagra-
no �Amerykæ w ùaêni� oraz �Jeden z nas powininien siæ oýeniã�. Jednak nie tyle
spektakle, ile odtañczone po nich tañce narodowe oraz litewskie pieúni ludowe
wywoùywaùy entuzjazm publiki2. Cieszono siæ z samego faktu, z odradzajàcej siæ
narodowej kultury litewskiej. Trochæ póêniej zorganizowane przez Litwinów wi-
leñskich amatorskie kóùko teatralne zaczæùo wystawiaã �Marzec� Gabrieli Petkevi-
èaitë-Bitë, �Eglë � królowà wæýy� Aleksandrasa Froma-Guþutisa, �Mendoga� Ju-
liusza Sùowackiego, �Þivilë� V. Nagornoskisa. Historyczno-romantyczny repertuar
wymagaù takýe odpowiedniego wystawienia sztuki. Na przykùad, do spektaklu
�Mendog�, byli zaproszeni najlepsi aktorzy Wilna, zawczasu zostaùy omówione
róýnorodne trudnoúci zwiàzane z wystawieniem dramatu historycznego, specjal-
nie w tym celu zwoùana komisja omówiùa problem kostiumów: chciano, by kostiu-
my teatralne odzwierciedlaùy przedstawianà epokæ3.

Repertuar zaùoýonych w 1904 roku �Gæúli Wileñskich� (�Vilniaus kanklës�) skùadaù
siæ ze sztuk obyczajowych i komedii oraz utworów o tematyce historycznej: Ðiaulë-
niðkisa �Ksiàýæ Pilenai�, Þemkalnisa �Blinda�. Z �Gæúlami Wileñskimi� zwiàzana jest
takýe pierwsza litewska opera � �Birutë� Mikasa Petrauskasa. Jej premiera odbyùa
siæ 6 listopada 1906 r. Dla wykonawców uszyto historyczne w ówczesnym pojæciu
ubrania � Birutë miaùa na sobie stylizowany litewski strój ludowy, Kæstutis � spodnie
z ùañcuchowego pancerza, koszulæ z pùaszczem i szlacheckà czapkæ. Specjalnie z myúlà
o spektaklu stworzono dekoracje posiadùoúci i nadbaùtyckiej Poùàgi4. Opera spodo-
baùa siæ publicznoúci juý chociaýby dlatego, ýe byùy w niej �chóry wajdelotek, pocho-
dy ludowe, chóry ýniwiarek (okoùo 70 osób na scenie), úredniowieczne kostiumy�5.

Od 1908 roku w Wilnie zaczæùo dziaùaã nowe towarzystwo � �Rûta�, w reper-
tuarze którego byùy utwory obyczajowe oraz historyczne, ýywe obrazy, dekla-
macje. Duýo wysiùku w organizowane przez towarzystwo wieczory wùoýyù Mika-
lojus Konstantinas Èiurlionis. Tutaj ujawniù siæ on przede wszystkim jako kierownik
chóru oraz muzyk, dzieliù siæ takýe swym talentem z aktorami oraz planowaù wy-
korzystaã swój talent malarski. Úwiadczy o tym stworzona przez niego dla towa-
rzystwa �Rûta� kurtyna � symboliczno-alegoryczna kompozycja o tematyce litew-
skiej (nad brzegiem morza Wieszcz (Kriviø Krivaitis) sypie ofiaræ na oùtarz ofiarny,
a wschodzàce sùoñce rozpædza ciemne chmury), obramowana motywami orna-
mentyki litewskiej. Zaú druga jego praca sceniczna pozostaùa w szkicach � w 1909
roku Èiurlionis zaczàù komponowaã operæ �Jûratë ir Kastytis� (�Jurata i Kastytis�).

Jeszcze kilkanaúcie lat przed ukazaniem siæ znanej ballady Maironisa Èiurlio-
nis zainteresowaù siæ legendà bursztynu, a raczej jej wàtkiem dotyczàcym miùoúci
bogini Juraty i rybaka Kastytisa. Moýliwe, ýe legendæ opowiedziaùa Èiurlionisowi
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Sofija Kymantaitë. Zarysy tego zamysùu, dotyczàcego opery �Jurata�, niejedno-
krotnie pojawiajà siæ w korespondencji pomiædzy Kymantaitë i Èiurlionisem6. Za-
chæcana przez Èiurlionisa, w ciàgu kilku tygodni Kymantaitë napisaùa libretto �Jura-
ty�� w liúcie datowanym 19 listopada 1908 r. Èiurlionis dziækuje za przysùane libret-
to, radzi siæ w sprawie planowanej opery i doúã pesymistycznie ocenia moýliwoúci
wystawienia jej na Litwie: �Czy muszæ liczyã siæ z trudnoúciami technicznymi, czy
nie? Poniewaý gdy pomyúlæ, ýe ci nasi sà tacy biedni i nic nie majà, to robi siæ ýal, ýe
ta praca ich ominie, a przecieý Ty i ja chcemy im coú daã. [...] Nie chcæ sobie ulýyã,
chcæ tylko zrealizowaã jeszcze trudniejsze zadanie. Chcæ, by to byùo wystawione
nawet w Warszawie, a z czasem i w Wilnie, ale do tego czasu duýo wody upùynie�7.

W innym liúcie Èiurlionis pisze, ýe uwerturæ chce zrobiã �smutnà, prawie
ponurà, dziwnà oraz fantastycznà, jak gùæbia morska�, która mogùaby nazywaã siæ
�Gùæbia morska� i powinna byã wykonywana w ciemnej sali, oraz napomyka o
scenicznym wykonaniu opery, szczegóùach zwiàzanych z wystawieniem, oúwietle-
niu. Zdaniem Èiurlionisa, w drugiej czæúci wstæpu powinna unieúã siæ kurtyna, z
ciemnoúci stopniowo powinny wyùaniaã siæ zarysy gùównych akcesoriów: �naj-
pierw ogromne, fantastyczne morskie gwiazdy, dziwne roúliny, paùac z bursztynu
itd. Wszystko powinno pojawiaã siæ stopniowo, úwiatùa coraz wiæcej � muzyka
idzie za úwiatùem i stopniowo cichnie�8.

Èiurlionis rozpoczàù tworzyã nie tylko muzykæ, ale takýe szkice scenografi-
czne opery. Z trzech znanych dzisiaj i datowanych na 1908 r. dwa przedstawiajà
úwiat podwodny, jeden � brzeg morza. Narysowany przez artystæ bursztynowy
paùac posiada fantastyczny, przypominajàcy architekturæ wschodnià ksztaùt, ma
wieýe, opasuje go ogromny wàý, otoczony jest roúlinnoúcià morskà, w tle � sylwet-
ki ryb, gwiazd morskich, w prawym rogu jednego ze szkiców � ryba o wytrzeszczo-
nych oczach i rozwartej paszczy. Oba szkice róýnià siæ obrazem paùacu. Widocznie
Èiurlionis szukaù jak najbardziej odpowiedniego wariantu dla przyszùego scenicz-
nego ksztaùtu opery. Na szkicu przedstawiajàcym brzeg morza rybak, którego
figura zaznaczona jest schematycznie, ciàgnie na brzeg piækny statek. Jednak ten
projekt Èiurlionisa nie zostaù urzeczywistniony.

Po zniesieniu zakazu druku aý do I wojny úwiatowej polska dziaùalnoúã kultu-
ralna nie byùa stabilna. Chociaý w czasie zakazu druku czæste byùy róýnorodne tajne
wieczorki z przedstawieniami lub koncertami, �których dekoracjom, kostiumom
oraz rekwizytom nie udzielano zbytniej uwagi � ognie bengalskie i latarnie zawsze
robiùy kolosalne wraýenie�9, jednak zaùoýeniu staùej trupy naleýaùo poúwiæciã nie-
maùo wysiùku oraz czasu. Pierwsze spektakle � od 1905 roku � byùy organizowane
przez przybyszy z Warszawy. W 1906 roku powstaù staùy polski teatr10, finansowany
oraz kierowany przez sùynnà polskà aktorkæ Nunæ Mùodziejowskà. W repertuarze
teatru � dzieùa Elizy Orzeszkowej, Juliusza Sùowackiego, Hermanna Sudermanna,
Henrika Ibsena. Nie udzielano szczególnej uwagi reýyserii, scenografii przedsta-
wienia � tyle tylko, ile wymagaù ogólny realistyczny zamysù realizacji spektaklu11.
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Próby odrodzenia teatru w tym okresie zwiàzane sà z wysiùkami Ruszczyca.
Do úmierci byù on najbardziej wpùywowà i znaczàcà osobowoúcià úwiata artystycz-
nego Wilna poczàtku XX w., która wzbogaciùa atmosferæ kulturalnà miasta teatral-
nymi oraz literackimi wizjami o wyrafinowanym symbolistycznym charakterze,
przybliýyùa sztukæ wileñskà, która kierowaùa siæ dotychczas etnograficznymi, na-
rodowo-romantycznymi kryteriami, do abstrakcyjnego oùtarza úwiàtyni sztuki i
piækna, tworzyùa swoiste wileñskie pojmowanie �sztuki dla sztuki�.

W 1908 roku po przybyciu z Krakowa do Wilna, artysta braù aktywny udziaù
w ýyciu kulturalnym miasta, czæsto chodziù do teatru (pisaù o tym w dzienniku), znaù
i przyjaêniù siæ z kierowniczkà teatru Nunà Mùodziejowskà, bywaù u niej w domu.
W dzienniku Ruszczyc pisze, ýe 9 lutego 1909 r. byù razem z Mùodziejowskà w
Teatrze Letnim w Ogrodzie Bernardyñskim, obejrzaù scenæ, dekoracje, a wieczo-
rem u Szczurkiewiczów zaczæto rozmawiaã o �Lilli Wenedzie� Sùowackiego. Pre-
miera tego spektaklu odbyùa siæ 30 maja 1909 r.; powodzenie spektaklu w wiækszej
mierze zwiàzane jest z nowatorskim poglàdem Ruszczyca na teatr.

Spektakl zostaù wystawiony w drewnianym Teatrze Letnim w Ogrodzie Ber-
nardyñskim. Zamysù ten wzbudzaù zdziwienie wspóùczesnych Ruszczycowi: �Co
wystawiasz w teatrze? Lillæ Wenedæ. Gdzie? W tej budzie? Zwariowaùeú?�12. Kaýdy
aktor otrzymaù kolorowy rysunek swojego kostiumu, ze wskazówkami, z jakiej
tkaniny powinien byã uszyty, a dla pañ artysta dodaù skrawki tkaniny, nawet z
podanà cenà. Dekoracje do spektaklu malowali malarze teatralni, pod okiem same-
go Ruszczyca � czæsto nie rozumiejàc tego, co malujà. Wspomina siæ, ýe dekorator
Jabùonowski przyszedù do Mùodziejowskiej i powiedziaù, ýe tyle lat przepracowaù
jako dekorator i wie, jak naleýy malowaã dekoracje. �A tu? Bædzie skandal�13.

Spektakl miaù bardzo przychylne recenzje prasowe. W kontekúcie teatru Lit-
wy tamtego okresu wyróýniaù siæ on harmonià stylistycznà, próbà stworzenia
synkretycznego widowiska teatralnego, w którym tekst, gra aktorów, obraz �
scenografia, kostiumy, oúwietlenie, muzyka, dopeùniajàc siebie nawzajem, formo-
waùy jednolite wraýenie artystyczne. W teatrze tamtego okresu dominowaùa lite-
ratura � rozwijanie tematu, spektakle oparte na rozwijaniu intrygi oprawiane byùy,
nie udzielajàc naleýytej uwagi estetyce obrazu, posiadanymi dekoracjami oraz
kostiumami dostosowanymi do przebiegajàcej w sztuce akcji. �Literatura � królo-
wa sztuk. Najlepiej wyraziã jà za pomocà wyobraêni, nie na próýno wiækszoúã woli
dzieùa dramatyczne nie oglàdaã, lecz czytaã. Najtrudniejsze zadanie sztuki sce-
nicznej � pokazanie wizji poetyckiej. To, co widzieliúmy podczas sobotniej premie-
ry, to co nas do gùæbi wzruszyùo, byùo dzieùem nie mùotka stolarza czy kolorowych
reflektorów, lecz pædzla dekoratora, pochodziùo z duszy tworzàcego artysty. Pro-
mienie geniuszu Sùowackiego, odbite o oryginalnoúã talentu Ruszczyca, zrodziùy
nowy utwór� � pisano w jednej z recenzji �Lilli Wenedy�14. Najwiæcej uwagi udzie-
lajàc utworowi Juliusza Sùowackiego, autor recenzji przyznaje Ruszczycowi zasz-
czyt urzeczywistnienia tego dzieùa z talentem: �Poeta marzyù o Lilli Wenedzie,
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Ruszczyc zobaczyù jà w wyobraýni, i tak mocno, tak jaskrawo, jak tylko moýe
zobaczyã obdarowany fantazjà malarz�. Opisujàc w recenzji dekoracje, uýywane
sà takie okreúlenia, jak wspaniaùy zamysù, ogromny efekt, najbogatsze dekoracje,
ogólne zachwycenie � �Idêcie i patrzcie. Poniewaý nie sà to trywialne dekoracje � to
najczystszy przejaw twórczoúci malarza, przejawiajàcy siæ w kaýdym kostiumie,
w kaýdym rekwizycie�15.

W innej recenzji wyraênie oceniane jest nowatorstwo Ruszczyca: �Po raz
pierwszy zostaù odrodzony w Wilnie polski teatr, na scenie pojawiùy siæ dekoracje
i kostiumy, nie majàce nic wspólnego ze zwykùymi szablonami i wzorami niesty-
lowego szmaciarstwa�16. Powodzenie spektaklu próbuje siæ tu wyjaúniã tym, ýe
�Lillæ Wenedæ� tworzyù nie dekorator, lecz artysta-malarz. Wypowiadanych jest
tutaj takýe kilka krytycznych uwag pod adresem spektaklu, bardziej odnoszàcych
siæ do realnoúci oraz iluzji oddzielnych scen: zarzuty stawiano scenie palenia zwùok,
zabrakùo iluzji palenia siæ na oùtarzu Róýy Wenedy, purpurowe oúwietlenie ostatnie-
go obrazu, na tle którego walczyli bohaterowie, nie wzbudziùo u autora recenzji
stosownej grozy, a suknia Lilli Wenedy byùa zbyt kolorowa � nie wyraýaùa skrom-
noúci narzeczonej17.

Spoúród wszystkich recenzji �Lilli Wenedy� wyróýnia siæ tekst Franciszka
Hryniewicza � wùaúnie w nim jest mowa o tym, ýe odpowiednia dekoracyjna opra-
wa spektaklu jest jedynym sposobem na wybawienie teatru z kryzysu, a praca
Ruszczyca jest analizowana w kontekúcie twórczoúci reformatorów teatralnych
koñca XIX�poczàtku XX w. Craiga, Wsiewoùoda Mejerholda, Konstantina Stanisùaw-
skiego. �W úwietle norm realistycznego teatru wystawienie �Lilli Wenedy� moýna
uwaýaã za tryumf wileñskiego teatru [...]. Wszystko byùo nie tak zwanymi �praw-
dami historycznymi�, lecz w duchu dramatu i indywidualnych przeýyã Ruszczy-
ca�18. Do tego odnosi siæ takýe wykorzystana przez malarza symbolika kolorów �
purpura oznaczaùa walkæ, zieleñ � nadziejæ, czerñ � úmierã. Zdaniem Hryniewicza
dekoracje nie hamowaùy poczynañ aktorów, pozwalaùy im stworzyã postacie trójwy-
miarowe. Stworzone przez artystæ dekoracje byùy porównywane z orkiestrà Ri-
charda Wagnera, która nie ilustruje i nie moýe ilustrowaã sùowa. Za plastyczne
novum scenograficzne uznano i wysoko oceniono zawieszenie w bocznych kulisach
materiaùu o neutralnych barwach � ten wynalazek Gordona Craiga w úwiadomy
sposób oddziela realia úwiata od realiów spektaklu.

O tym, ýe wystawienie �Lilly Wenedy� wiele znaczyùo takýe dla samego Rusz-
czyca, úwiadczy fakt, ýe po ósmym spektaklu 24 sierpnia artysta wræczyù Mùodzie-
jowskiej wykonany na pergamencie piæknej urody program � za to, ýe pozwoliùa
mu �urzeczywistniã marzenia�19.

W lutym 1911 roku Ruszczyc zaprezentowaù dwuczæúciowy cykl poetycki
�Wieczory wileñskie�. Kontynuujàc bogate tradycje organizowania pokazów
ýywych obrazów, artysta osobiúcie wyreýyserowaù wieczór ýywych obrazów pod
nazwà �Sny o piæknie�, do których napisaù recytatyw o symbolistycznym charak-
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terze, który przy towarzyszeniu muzyki czytaù aktor Juliusz Osterwa. Na insceni-
zacjæ zùoýyùo siæ 8 czæúci, kaýda z nich miaùa wùasny tytuù i byùa skomponowana
zgodnie z zasadami malarstwa angielskich prerafaelitów20.

1 grudnia 1912 r. odbyùa siæ premiera neoromantycznego dramatu Edmonda
Rostanda �Orzeù� z dekoracjami Ruszczyca � caùy miesiàc przed pierwszym spek-
taklem w rubryce przeglàdu teatralnego informowano o odbywajàcych siæ próbach
spektaklu. W recenzji, która ukazaùa siæ nastæpnego dnia, monogramista C. zach-
wycaù siæ dekoracjami, wymieniaù pole bitewne a la Craig, stylowy, o harmonijnym
kolorycie pokój Marii Ludwiki, czarodziejski obraz nocnego ogrodu Schönbrunnu
� prawdziwe �arcydzieùo malarstwa dekoracyjnego�21. W innej publikacji odwaýnie
stwierdza siæ � �Orzeù� zademonstrowaù, ýe teatr [�], znajdujàcy siæ w tak opùaka-
nych warunkach, jest jednak prawdziwà úwiàtynià piækna oraz sztuki. �[�]. Ýaden
teatr úwiata nie posiada takiej rangi artysty [Ruszczyc � H.Ð.], który nie tylko z
wùaúciwym sobie zapaùem zabraù siæ za inscenizacjæ, lecz wykonywaù takýe naj-
drobniejsze szczegóùy, sam malowaù dekoracje�21.

13 stycznia 1913 r. w pomieszczeniach znajdujàcego siæ na placu Ùukiskim
cyrku odbyù siæ wieczór poezji w trzech obrazach: �Wstæp do Boskiej Komedii�; �O
czym tu rozmyúlaã na Paryskim Moúcie�; �Warszawianka� Stanisùawa Wyspiañskie-
go. Przed wystæpem w prasie zamieszczono informacjæ, ýe spektakl odbædzie siæ
bez suflera � to eksperyment, moýliwy tylko w wypadku bardzo zgranego zes-
poùu; z tego powodu obniýono takýe ceny biletów22.

W 1914 roku Ruszczyc stworzyù dekoracje do wystawianej w Warszawie �Bal-
ladyny� Sùowackiego, a po pierwszej wojnie úwiatowej w Wilnie do �Cyda� Cor-
neilla (1924) i �Nocy Listopadowej� Wyspiañskiego (1930).

Co charakterystyczne, w litewskiej prasie obok relacji nt. wystawianych przez
towarzystwa spektakli, czy bardziej wyczerpujàcych rozwaýañ o poziomie kultury
teatralnej znajdujemy publikacje, które opisujà dziaùalnoúã ówczesnych zachodnio-
europejskich reformatorów teatralnych � naleýy do nich tekst wydrukowany w
�Lietuvos þinios� zatytuùowany �Z nowoúci teatralnych. List z Niemiec�. W wyczer-
pujàcy sposób omówiono w nim spektakl �Cud� (�Das Mirakel�) sùynnego refor-
matora teatru poczàtku XX w. Maxa Reinhardta . Zgodnie z relacjà autora uczest-
niczyùo w nim koùo 2000 osób. Po krótkim zaprezentowaniu treúci dzieùa autor
zwróciù uwagæ na cechy szczególne przedstawienia: �Juý po wejúciu do sali ogarnia
widza jakieú dziwne uczucie, bo zamiast sceny widzi zabudowæ koúcielnà i klasz-
tornà, na górze sklepienie, a miejsce akcji na dole (urzàdzone na wzór amfiteatru).
We wùaúciwym czasie, zamiast dzwonków i innych sygnaùów , w koúciele donoúnie
zaczynajà biã dzwony, z wolna ze wszystkich stron zbierajà siæ zakonnice, zapalajà
úwiece dookoùa cudownej figury zakonnicy [...]. W tej samej chwili zaczynajà kro-
czyã procesje úpiewajàcych pielgrzymów, wúród których znajdujà siæ ludzie róýnych
stanów � od biedaków, ýoùnierzy do biskupów i kalek � chromych, úlepych, spa-
raliýowanych i innych � caùego tùumu. (Obraz maùej procesji moýemy sobie wyo-
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braziã przywoùujàc np. procesje odbywajàce siæ podczas Úwiæta Boýego Ciaùa w
Wilnie, naleýaùoby jeszcze tylko dodaã wszystkich kalwaryjskich i ostrobramskich
ýebraków i kaleki). [...] Na poczàtku sùychaã takýe odgùosy orkiestry oraz úpiewów
chóralnych, jednak ciàgle wznoszàcy siæ gùos goràcej modlitwy nieszczæsnych ka-
lek, próba podejúcia bliýej, dotkniæcia rækoma, lamenty, póêniej ekstaza � jest to tak
przejmujàce, ýe caùa publicznoúã zaraýona tym nastrojem wspólnie zaczyna pùakaã,
a niektóre kobiety nawet krzyczà.[...] Co znamienne, wiækszoúã byùa wykonywana
tylko za pomocà mimiki, bez sùów, jednak publicznoúã wszystko zrozumiaùa�23.
Chociaý trudno jest ustaliã autora tego reportaýu, jedno jest jasne, ýe pisaù go czùowiek
interesujàcy siæ teatrem i usiùujàcy chociaýby na poziomie sùowa zapoznaã litew-
skich teatromanów oraz ogóù spoùeczeñstwa z twórczoúcià jednego z reforma-
torów teatru � Reinhardta.

Na tle takich inicjatyw teatru litewskiego oraz nie do koñca urzeczywistnio-
nych idei scenicznych, twórczoúã Ruszczyca, choã niezbyt bogata, pozwala jego
spektakle � a tym samym i twórczoúã teatralnà Litwy poczàtku XX w. � oceniaã w
kontekúcie postæpowego, nowoczesnego teatru europejskiego, uchwyciã próby
tworzenia stylowej, artystycznie jednolitej i wartoúciowej sztuki teatralnej, odgra-
niczyã siæ od tradycji teatru narracyjnego, ilustrujàcego, z którymi o wiele bardziej
zdecydowanie bædà dyskutowaùy pokolenia litewskich scenografów 3. i 4. dzie-
siæciolecia XX wieku.
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