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ŁODZ TEATRALNA 
Nr 8 

Ben Jonson 

PAMl~CI MOJEGO UKOCHANEGO MISTRZA 

WILIAMA SZEKSP IRA 

Szekspirze! nie z zazdrości J..u mi!:.lrza potędze 
Tak górne składam hołdy twej sławie i k iędze . .. 
To gło wszy lkich. Nie! nie tą dro~ą uwielbienia 
Ja czcić chcę maje tat twojego imienia. 
Zaprawdę, splamiłbym się tym głupoty t:;rzechem, 
Co grzmiąc najgłośniej, tylko cudzych łów je l echem, 
Lub ślepym zaclrn yceniem, co pra\\ ·dy przed oczy 
Nie stawia, nie posm1:a, lecz omackiem kroczy; 
Lub z złością i podstępem, co pod rnaską clnrn/y 
Rzekomo czcząc, podkopać i zgubić-by chciały: 
Nie! Ty . taisz bezpieczny, wyższy nad grę losów, 
Nad z/ość, a pochlebnych nic trzeba ci głosów. 
Więc lak zacznę: l) duszo i~icku i do zgonu 
I po zgonie, ty cudzie sceny Albijonu, 
O, powslari, mój Szekspirze! Za dźwięki twe wie zcze, 
Ja ciebie przy Chaucera /Jaku nie umieszczę, 
Ni przy Beaumoncie, ale przy wielkim Spen erze, 
Lub żeby posunęli swe śmiertelne Jeże 
Dla ciebie, o to prosić nie będę ich obu: 
Wszak ty jesteś . am sobie pomnikiem, bez grobu, 
I żyjesz jeszcze póki twa k ięga żyć będzie, 
Czarując duc/1y w wiecznym ku pic;knu popędzie . . . 
Więc cześć ci, cześć. Brytanio, tr · zrodzi/a syna, 
Przed którym dziś Europa kolano ugina, 
Jak ul{iąłby je zmarły świat Rzymian i Greków .. . 
Tyś był nie mężem wieku, tyś mężem wszechwieków: 
O, jeszcze nem wiosennym drzemało muz plemię, 
Gdyś ty, jak bóg Apollo, zstąpił na tę ziemię, 
Byś nam, Jak ten, ovzewa/ słuch grzmiącymi chóry. 
Czarował urokami sztuki, jak Merkury -
Natura sama, dumna z je<Yo arcytworów, 
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Tak sobie podobała w przepychu kolorów 
Tych szat, w które ubrały ją twoje piosenki, 
te odtąd już nie zechce mieć innej sukienki . . . 
Szekspirze! Tyś by/ wzorem takiego pieśniarza 
I oto, jak . ię w dzieciach twarz ojca powtarza, 
I żyje po swym zgonie, tak duszy twej znami<; 
Tyś odbił w twoich pieniach, wielki Wiliamie! 
. .. O, gdybyś, ty łabędziu słodki znad Avonu, 
O, Kdybyś nad Tamizą, budząc się ze zgonu, 
Rozwinął jeszcze krzydła z tym czarem poety , 
Nad którym . ię zdumiewał duch naszej Elżbiety! . .. 
Lecz próżne to marzenie, próżne to zaklęcie : 
Jak gwiazda, dziś ty świecisz tam na firmamencie. 
świeć, świeć, gwiazdo poetów, niech twoje promienie 
Wskrzeszają ducha w naszej walącej się scenie: 
Zaćmiłaby się ona, gdyby na jej lica 
Nie promieniała życiem t\\'oich dzieł skarbnica. 

Przełożył Feliks Jezierski. 
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W I L I A M S Z E K S P I R : 

„ B U R Z A" 
PRZEKŁAD CZ. JASTRZĘBIEC-KOZł.OWSKIEGO 

Sta nisław Helsztyński 

„BU RZA" - LAB~DZ I SPIEW STRATFORDCZVKA 

W twórczości dramatycznej Szcbpi rn odzy\\ a.i<! :-;i~ od nas u do cza .0.iJ 

glo~y. ktl'.ire noszą znamię w ·bitnie o!'ob!stych \\ ypowiedzi, i opiern j <t sir 
na mot)\\ ach, zac7erpni~tych z za:vJb<lw wlasnych przeżyć i \\ rażc11 . I tak, 
kiedy ,,. „Snie no~y letniej" '' pro\\·a<lza na scen~ rzcmicś! nikÓ\\ alc1·1:-k icll, 
którzy na cześć ksi<Jżęcej pary urz<Jdzaj<J widowbko teatralne, nic 111 0 -

żcmy oprzeć się \Yraż<>niu, że mamy do czynienia zc wspomnieniami, b)ć 
może ze Stratfordu, crd zic \\' młodości mógl byC:· Ś\\ ia{lk:cm nicudoln) eh 
'' :- ·itków jakiejś lokalnej grup~. próbuj;1cej - jah to było w zwyczaju 
w ówcze nej Anglii - zorganizować wi<lowi · J·o sceniczne. Cal~ t i-i 
światek duchów, ru ale!-:, elfów zdaj się też pochodzić z ust ludu, \\'ic~nici
k1'iw i mieszl.;a1ic<·,,,. malego mia t cz !rn, którego Szek.pir <lD roku 20 by! 
a11tcnlycznyrn dzieckiem. 

l 1111<~go rodzaju elementy autobiograficzne \\e~zły na karty „Hnrr.IC'la", 
ki ·dy ,,. okre ie drugim, po roku 1600, poeta popa<ll w glębo!.;Q <lcnre-;j~ 
ducho\\';) i u&! jej wyraz \\' po:s~·pn) 111 na. troju. przejawiaj<1cym sit: \\' zc
re~u ponuryęh tragedii. „Juliusz Cezar", „Otello", „Król Lear", ,,Makbet" 
no·zą na sobie ś·ady tych ciężkich p ych:czn ;e lat poety, ale „H;im'ct" 
zdaje sir,' <lal mu okazji,' <lo \\ ypo\\ iedzcnia czarnych myśli o czl0 \\ icku 
i życiu w po.:ób najbardzi j bezpośredni i o. obist). Rozpacz, zniechi;t'<.'
nic do życia, nawet przelotne zamiary . arnobt'ijcze stloczyly się \\ "crni 
autora i bohatera \\' tym nicszczt;sliw; 111 dla niego okresie, kied) i \\'y<!a
rz<-'nia polityczne w kraju i ''' l<i:sne przeżycia - być może ni\.'s ·1 czcś:!\\ ;1 
rnilość - m0żc utrata wiary i co za l) 111 id z i<' zmiana w podsta\\'O\\ ~cli 
fundamentach duchowych, przyprowadzily go do utraty rÓ\\'OO\\'l.lgi duchu . 

Je. i jeszcze jc<kn utwór, któr) p·otornni uważaj<) za szczcgó'.nic \\' )
raź.nie- związany z osob<J Szek pirn i odzwierciad!ajć!CY jego nastrojc . 
. k t nim „Burza", napi.ana pra\\·ct0po<lobnic w roku 1611, 110::.Z<!
ca jednak inne znami~ i inny charakier niż „Sen nocy letniej", czy 
„Hamlet". Obok „C) mhelina" i „Opowi<.'ści zimo\\ ej" je t to owuc c~ tat
niej już fazy twórczości Szekspira, która zaznaczyła . ię baśniami f«nta
-.tyczn)mi , peln)mi pogody i romantyzmu, pcln;mi c11clowności, cLzy 
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i ilkojenia. Wydaje się, jakby po strasznym zniechęceniu lat 1600-160· 
r octa .pogodził się ze Ś\viatcm i sohą, jakby przemyślał i tnienie dobra i zła . 
cn oty i zbrodrn na ziemi i prze · tał wadzić się z ,problemami, których nikt 

1· k jesl w możności w ·wej egzy-tencji rozwiązać. 

Być może, decyzja po" rolu do Stratfordu, do rodzinnego miasta, ukoił~1 
jego dawne uniesienia i nie-pokoje, któr) mi napawał go Londyn, jak~J :-,to
.ie a ważkich, zasem tragicznych \\ ydarzer1, i wielkie skupi·ko ludzi, 
\\' którym rozpatrywano zagadnienia polityczne-, filozoficzne, moral!l C', do
:yczącc świata i ludzi. Ewentualny pobyt \\' Stratfordzie mu ia! z n<!tur~ 
r zeczy wplynąć koj :~ co na człowieka wracającego z metropolii. Zda .a od 
-. :rn'.ejąccgo tłumu, na <::ichej prowincji, po ·rodku la ów Arc! 1i · kich, nad 
c;l'h:1 rzeką, na łonie rodziny, po'ród dorastających córek, \\ y.:hodzacych 
z:1 mt,rż, w otoczeniu są iadów, którym nie mógł nic im pono\\ ać za ,110Ż11\ 
<ili\.'cnie Stratfordczyk, który przed ćwierćwieczem "yszcdł był stąd j<J ko 
":d owick nieznany i biedny; to w zystko musiało poprawić amopoczuc:t, 
pr1C' ly. Już nic tylko dom rodzinny, nic tylko arunta w mic '· cie i 0kolic~ 
11; ~cżah· do n'.cg-0. Mi:.ił do dy -pozycji \V paniałą rezydencję w Strati ff

iz iC' , zw. ew Place, i ogród obszerny, ad owo owy i kwiaty, i poczu i(', 
Ż <' w Londynie dokonał dzida, które ni0pr~ko w pamięci Judzi prz('n1 i11'.e>. 

Trzydzidci przeszło dramatów rzucił na scenę, należał do w~ póh\laści
{'i,, 'i najlepszego teatru w tołky, do grupy aktorów, cic · ząccj · ię wzgl~ 
dami <l.woru królewskiego. Przedstawienia przyno iły zna zny doch1icl . 
I m i ę jerro było znane pośród twórców dzieł dramatycznych . Nie doró\\'nu'i 
mu ani Ben Jonson, ani Beaumont - Fletcher, ani Chaipman. Przeró:ł na 
\\ C't Krzysztof a Marlowe, który przed jego przybyciem do Londynu b~ l 
królem sceny londyńskiej, nic mówiąc o Lilym, Lodge'u, Kydzie, a tym 
m11icj Greenie, który podnió ł był krzyk przeciw niemu jc ·zczc w roku 
I ::i92, kiedy zaczC)ł odno ić pierwsze sukcesy w teatrze . 

Jak było z pow taniem tego cst::itniego dzieła, Z\\ ancgo „Burz;(', 
(Tern pet)? Skąd temat, jakie okołiczn<J ·ci wystawienia, jaki cel na pi ·an;a 
; jaka myśl przeivodnia ufworu? 11i:czy o tym hi toria, zdani je ksm~ 
:1a przypuszczenia i domysły. 

Cz) wypraw a floty angielskie. J udaj ·ice j si~ " roku I G09 na brzegi 
\o '.onij angielskich na 1:-:dzie amer ·kailskim nie była jC'<lną_ z podniet, 
Flota miała przykrą przygodę . Burza rozpro ·z1 la stalki, jeden z nkh, 
:;t atek admiralski , zap~dzony został aż na Bermudy, u z·atoki mcksvb1'1-
;-,k; ej. Wszak w tym wła ~ nic I G09 roku kapitan mith kolonizował po\\·tPr
rrie 'irginię, zakładał Jam ·town nad brzegami dziewiczej rzeki, za\\i'
rał znajomość z plemionami łt!bylców, z którymi należało wałczyć, napo-
~ kaj ą c na fatalne trudno 'ci. Wieści o tej imprezie poru zyły opinię pu
h';czna w roku 16!0. Swiat nowożytny, cywilizowany, stykał ię z u ·tro
jami pierwotnymi, z barbarzyństwem i ludożer.stwem, z kulturami, które 
p•Jdniccały wyobraźnię Europejczyków. Jaku6 I, najmiłościw zy monarcha 
angicl ki, parał ·ię książkami, pisał dzieła o demonomanii, dodawał wzór 
nowy do królów - szkołarzy, alchemików, mędrców, do Rudolf a li 
z Austrii, Zygmunfa Wazy z Po! · ki, Alfon:a ncap.o:itariskiego, którym 
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pokoju nie dawał zuchwały duch Doktora Fausta, próbującego dojsć do 
bogactw, znaczenia i siły za pomocą czarów i magii. niew.o:nej od pomo
cy Mefistofelesa . Wi k .'<VI wyzLyl się boja źni boże j i co śmieL ze umy
· ły, dotarł ·zy do k i;)g tarożytno 'd, do dzieł Plotyna, mi'tvków wcz no
chrześcijar1 kich i diabo:ogów średniowiecznych, szi.urmÓwaly <lo bram 
nieba i piekła, byle znaleźć kami r1 lilozoficzny i rozwiąz:ić wszy ·t:-.:e za 
gadki życia i śmierci , dobra i zła , ni ba i piekła. Potężne nasi-lenie moc\' 
duchowych, .J>?dniccc.ni~ wyo?raźni, widok otwarty na dwa tysi<1c:ecia 
kultury ludzkreJ, ,kuipi aJ<JCCJ się dokoła M orza ró<lzi mnW"o nadał() hu
mvnistom Europv i clżbictar1czykom Anglii wielki rozm~ch, zui::hw<1h 
~miałość i p.:i~ję <loci rania do dna sanLj, dręczącej ludzkość prawdy . · 

To .t,cż \\.iek XVI. je.· t kolebką i świ~dkie~1 ruchów połecznych, rel igij -" 
nych, ~1.o~oficznych 1 art} tycznych, kturc garowały do obecnej doby w na
·zym zyc1u ducho\\)ITI . Reformacja kontynentalna, wiclO']JOStaciowa, inna 
w . każdyn:1 kraju, w nglii cpi. kopa:na i nonkonformi. tyczna, ruchy chłop
sl 1e " .1C'~11czec h , autokratyczna m<Jnarchia TudorÓ\\ , wypra\\) mor:-,l\ie 
dookoł:.i S\YJata, wzrost ..standartu życiO\\ ego, nawi<1zanie żvwego kontaktu 
knltura!neg-o miedzy krajami przC'z wzmożenie przy wojer'i z ikratur ob
cych, znamionuj<!CY len dziwny wiek Okre pbania tragedii przez Szek:pira 
je;,.l jakby echem tego intensywneg<J życia umysłowego, charaktNyzuja
ccgo Lond~ n i ,\ ngiię Był to zryw tytanów, którzy \\'SZVslko chcicii zrc
iormO\\ ać, poprawić, odmienić , sprO\\ adzić na zi-emię ·okres zczęści<1, 
bogact\\', pano\\'ania dobra na<l złem , wo'ności nad uciskiem . 

Wiek X\' Il miał otrzcŹ\\ :ć umysły i położyć kres marzeniom upojonej 
renesansem zbiorowości europejskiej. Miał to być wiek rozumu, rezygna
cji, bilanso\\ ania tego, co było moż:iwe, a co należało odrzucić do lamwa 
jako pragnienie nic nadające ~ię do zrea:izowania. Wiek XVI \\'V<lał uto 
pię .Moru, a, malowidło fantasl) cznc, nic dające się za tosować w praktvce. 
Wiek X\'II za t;1pił ją roz1pra\\';l H obbesa o u· troju monarchii, przyst<l · o
\\ anyrn do ·) luHcji ówczesnej . Koniec wicku X\'11 przez u ta Locke' a i ra
cjona i t6w wprowadzi! pierwiastek roz qdku i logiki do ogółu in. tvtucji 
1>ublicznych . J\\i:ton, który po roku 1660 próbował wskrze ić w~zji;- . kos-
1110!-U, opartego na sy. tcm:c antyk<Ypernikow ·kim, operując obfici.c de-mo
no ogią, biblijną i chrzcścija1isk<1, tanowi! już anachronizm . Sam zrc. zla 
n:<' \\ icrzył w symoole, które z taką poezj<1 i czarown•1 magi;i arh·tv 
\\-. krze zał. · -

W „Burzy" Szek pir nie trwa już pod ,urokiem światoburczej, tytanicz
nej ideo:ogii r ne·an:u, tak wyraźnej \\' jego wi !kich tragediach - p ·zc
ch !ił i~ już ku na trojom, które maj<) przeważać \\' "ieku XVll ad 
dzi łcm uno· i się duch rczycrnacji, pogody, uśmiechu, \\' paniała rÓ\\ nuwa
g<1 umysłu, który na wagach zadum~· umie odn:ytać prawdę, że dobro 
i zło równo\\' ażą się w Jo ach Ś\viata i ludzi . 

Siraszny jest udział, który Opatrzność pozwal a brać potęgom zła 
\\ kształtowaniu - ię r zeczywistości ziemskiej i Judzkiej . n toni o, br at k · ię
cia Mcdiola·nu, strąca z tronu swego rodzonego brata . pycha go na 
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lichej, nędznej loclzi z córk<! - niemowlęc:em na f a'.c morza, żeby zatonął. 
a wyspie, na kh'ir<' j. Pro~~ro się znalazł, gdzie· na morzu Sró<lzicmnym, 

mi<?<lzy Sycylią i pc1lnocnymi wybrzeżami Afryki, czarownica Sykorak · 
i jej syn Kaliban .. d;_1Ż<! do zniszczenia \\·szyslkiego co dobre, piękne i poży
teczne. Don Sebastian, nawet po rozbiciu okretu przez burz~, naradza się 
z Antoniem, jak zgładz ić swego brata, króla Ncapo:u, i zo. laC:'. po nim na
s!ępq . W) spa drży o<l uśmierzonych magią Prospera demonów, jak v. ul
kan stojący na pieldc:nych m()cach. nekaj;,1cych na moment ich rozpętania. 

A jednak elementy dobr a stanowi<) do::;tateczn<i dla tych mocy przeci\\ 
,,·agę . Pro pero, mędrzec, zaklęciami, czcr·panymi z k::,i<ig czarodziej kich, 
i różdżką magiczn<! kieruje iłami dobra, które tkwią \\' naturze. Arie'., 
element ładu i harmonii w tworzy\\·ic ~wiata, stoi na jego usługi. Duch~ 
żywiołów poddane są wladzy mędrca. Gdy chce, wzbudza burzę mor...,k<). 
rozbi j a statek, którym w pobliżu przcpł) waj<1 jego ni<:>przyj acie!e, sprawcy 
\\ ygnania, i zmusza ich do wydania mu odebranej v. ładzy . Pod jego okiem 
wykwita p iękna niiłośC:· Ferdynanda i Mirandy. Kaliba n, znamionuj<Jq 
zwierzęce-, brutalne in ·tynkly rnalpoczłcczej ma. y, użyty zostaje du robót, 
któr~ch celowość dyktuje rozumna wola Pros~ra i lotna fantazja Ari'':a. 
Ostatecznie nic Trinculo, nic opój Stef ano, nic Kałiban, an i \\') ż ze~o rzę
du z!oczyr1cy, Antonio i Seba tian, b;orą gór<; na świecie, nazwanym tu 
Wyspą, :ecz Miranda, Fc.rdynand i mag nad magam!, mędrZ<'(' Pro pero, 
kl ery pognębia złe moc 

. haw, rozpamięt uj<)C treść „Burzy" zż1ma . ię, że Szekspir , wy·zarn
\\"a\\ sz: z fantazji „nOW), wspaniały świa t " na ·cenie, pozwala mu . i ę 
zapaść bez \\ yciągania dabzych kon ek\\·cncji. Tylko parę slów o now.ym, 
oo konalszym socjalnym u t roju, wkłada \\' u ta szlachetnego dworzanina, 
Gonzala, i te zapożycza z księg i .Montaigne'a, a potem łam'e l askę czar
noksię kć!, odrzuca płaszcz czarodz iej a a księgi m<id rości pogr<iża \\ naj
\\ i~kszą głębię morza . Zapomn i ał Shaw, że jego wie:ki poprzednik z XVI! 
\\ icku nic by! socjologiem, reformatorem, prorokiem, a tyl~o - po t;i . 

W tym wypadku poetą, Który żegnał ·ię ze swoją poezj<}, ze sc.cną, 
Lond) nem, z aktorami, z rnaaicznym wywoły\\ anicm wizji poetyckich 
\\. ka tr ze „Pod kulą ziem ką" . Gdyby popuścić wo<lr.e fantazji, m0 ±na by 
prz) j ąć, że po d\\ udziestu Jatach pracy aktorskiej i dramatopi~arskicj, 
. trudzony pisarz napisał „Burzę" na wój własny benefis jako pif'~!l ł abę
dzi<! dla wej trupy aktm kiej; „ŁabQdziem z Avonu" miał go \\ par<; lal 
pnźn icj, p(J śm ierci, nazwać kolega po fachu i piór ze, Ben Jonson. 1Jr;:.xi
sl~·wien ie „Bu rzy" i samo jej napi anie mogło odbyć ię pod znakiem po
żegnania ze sceną Będą{' cza rodz iejem słowa poetyckiego, stworz_, wszy 
t~ ){' imaginowanych światów w królestwie sztuki i piękna, Szek. pir - Pr<l
:pero w obliczu zgromadzonej braci i widowni złamał \\'Oj genialne p!ó· 
ro - i zamilk l na zaw ze . 

Jeśli tak było pomyślane przedstawienie, to ko:<'<lzy .aenialnego, uwiel 
bianego przez wszystkich \Villa z przejęciem słuch ać mu ieli słów, które 
pada ł y ze sceny: 
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„ Elf ~ potok6w, jezior i gajów ! .. . Potężnej m{'j magii dziś sig wyrze
kam . . . Z łami<; moje herło, na kilka sążni zakopię je w ziemię , i w tonia<:h 
mor:hich, głębiej ni7:i sonda do ięgn;ić może, zatopię mą księgę''. 

Być może pamięta;i tr,) eh\\ ile; \\ roku 1623 koledzy Szekspira, Hcitiing<' 
i Condc'.1, którzy wydajijC zebrane dziela zmarlego w roku 1616 towarzy · 
. za, l <!n \\·łaśnie poemat Sl'.eni-czny, tę baś1i, syrnl>ol i zu j <)<:ą jego życie 
i dz i ała l ność, umieśc i li na czele olbrzymiego foliał u . 

Czu:i , ż \\' tym utworze wyraził urok i magię wcj poezji, że ona je t 
k'.uczcm <lo jego poglądu na 'wiat i życic: Miranda i Pro:pero, dwa 
dŹ\\ ięcznc, magiczne hasla. pro\\ adz<JC<' do o tatecznecro zwycię twa nad 
kalibanirn1em i ziem na świecie . 

Stanisław Hel ztyński 

A. W. Verity 

KOM ENTARZE ,DO „BURZY" 

n~lia Elżbiet;ińskn z ponurego średniowiecza wkrncza w niezwykle bujne i pelnl' 
kl)ntrastów życi Ren.:: an~u. Z kraju rolniczce; przcksztalca si~ w kraj kupieck -prze· 
mysl0\1 y. Dzięki zwyci~·stwu nad wielką Armad<j lliszpa11 k:i - st;1je się „królową 
mórz" . l'u,pcy angicl«:y wyru zają w świat . Przywożq do kraju dziwaczne lupy i n;,j
dziw11c1.11iejsze opowie:;ci. dana wyprawa zamorska s•ajc się p1•\vn;! <lrnt!'•! do laski krri
lewskiej, slawy, ioriuPy. Porlrriże i kolonizflcja - to dwa wie lkir zagadnit::n i<l, dwie wi1•l
kic pasje tej epoki. Ciekawość świata i czlowit·ka jest olbrzymia i ipow:;zechna . Z<i· 
pakaj<1 tę ciekawo:;ć najpopui;1rnicjsza wówczas ludowa forma sztuki - teatr. 

Proste i ·ilnc nami~·· no~ki, pierwotna dzikość i okrucicr'1s1wo o!.Jyaajów, suhtelnośl-
1 glęboki liryzm uczuć, wiara w duchy, dziwne bóstwa, czarownil'e. rasy dzikie i t;ijem· 

11 iczl', c;il:i font:1styk,1, dziwac>wo i gł~boki realizm ówcze~nycll pojęć o świecie i 1·zlowic· 
k:1 - odbija si~ j;1k w mag-icznym nvierd:idlc w sct>nacli odgrywanych n;1 desk<1d1 elżhil'
!~11„kir:::o !e;itru: 

Gd) śmy byli dziećmi 
Któżby uwit-rzyl \\' górali mającyd1 
Lat ok jak byrllo, wole pod g<irdlcm? 
I.ub i<! są ludy, którym glowa rośnie 

Po' ro<lku piersP A dziś J;1d;i żaczek 

\Vie z nauk szkolnych że !;ik je t btofnk 
Ze to nic b:1jki 

''owsza krytyka szek pirmv ka skloona je-st U7.lla<IĆ przd 111 IGI0/11 za datę n.apis.1oi, 
„Rurz y" i wiążl' ten fakt z \'.l:Ześniejszą o rok wiel ką katastrofą mor ka . 



w r. 1609 „Towarzy wo Wirginia", któr,~go Jednym z założycieli byl książę Soulhamo
te>n - protektor i przyjaciel Szekspira - przedsirwzięlo wielką wyprawę osadnicz;i d•J 
Wirgini i. 

Fl~tę złożoną z 9 okrętów potkała na śrookowym tlantyku burza. Jeden z okrętów 
„:,'a-Adventure" rozbił się - załoga cudem wyb1dowa!a na nieznanych wyspach (Ber
mudy) . a jednej z wysp rozbitkowie żyli kilka miesięcy . 1dal im się zbudować dwa 
nc>11·e stalki i pojc1.:hać do \Virginii. 

\Vidć o katastrofie dotarl<l do Anglii w ko111.:u 1609 r. Przypuszczano il.! shtck „Sca
. \ dvcn' :1re" zalonąl wrnz z zrłt1!![! . DopiL•ro w 11.'cie 16 10 wrcicilo do kraju kilku ro·'· 
bitków z wiadomościami o swui ·h niL'zwyklyd1 przygoda1:.I!. Wydarzenie to podniecało 
umysly i wyobraźnie ówc1.l'snych An~lików przt:z dlu~i m1es1~ce. \a je ieni 11.ilO wy· 
„zła z druku broszurka opowiadająca o rozbiciu okrętu i przygodach załogi na bezludnl.'j 
"-'Y'Pir. pt. ,.Otlkrydt: Bermudó'.1 im1aej z1•. an; l:!1 wy<p<imi diabló ,.„, napis.ana przez 
<=ilvcstra Jourdain'a, ucze~tnika wyprawy. Szck,pir być m że czytał tę bro zurę i na
r.bal „Burzę" wtl'dy, kiedy jrszczl' przy...,oda .. SC'a -Ad\cn ur"' hyła szeroko omawiana 
i popul;1rna. • 

Tylu! sztuki, opis burzy, rozbicie okrętu u brzegów nieznanej wyspy, aluzja dL> 
l3ermrnló11 1\ amym kkśril' - po; 11 il'nlzaj<i kn punkt wiuzcnia . ~\ożc !11kż1.: upn· 
\\'iadania o diablach i duchach na Bermudach inspirvwały w pewnej mierze żywioły nad
przyrodzone w „Burzy". P0niC'waż Cilly zcrcg różnorodnych ;1rgunll'11.Ó\\' iilologicznych 
i hi ·toryczno-literackich nie . przeciwia się tej hipotczk ziviązck „Burzy" z Im ws tro 
i.! „ ca-Ad\ cnture" uznać muz na za 11ic\qlpli\\'y. 

O ogromnej ówczesmc popularno;:i za~adnk1i mor~kkh ;wiadczy takie pierwsza 
~cena „Burzy" gdzie Szebpir wykazał znako:nit:i. niemal zawod wą znajom st'. techniki 
Żl:glar::.kiej (w XVJ II 11. Lord J\\u'gravl'-ofi · r rnarynar i i lil{'r<il prz prowadzi! dokładną 
;in·11izr ;,•j s•eny z pun~tu widzenia techni~.i żeq-brskiej . :\it; \\'ykrył m1i jcdnc~o hl~'<iuJ). 

Pow la je pytanie sk;!J JlÓl' .a urodzony w ccnlralnrj A'l!.(lii zdobył wiedzę morską? 

Olciż trzeba p·m1i~·tać, że Wi\ikSZl! l'7.\ ść życia mie zkal Szck:pir w L. ndynh: - cl Lon· 
dvn h~· l 'o\Ó\ ..:z as \\'iclkim p!)ril'm I). Tamiza peln:1 uyla okr1"Ó\\' miasto - Il< ryn.1rzy. 
Szekspir przez 1 ll lal micszk<1l przy i:vcr Strec '. w crcu City, kol St. Paul·:; - wi\.'~· 

mu:ial cz~·sto przeprawiać si~· na drugi brzeg Tamizy aby ię dostać d Globe'u . Okazj• 
do poznania się z marynar1..<Jmi nic braklo; coozicnnic widywal okrrty przybrzeżne. a cza
s "11 takż~ le, klórc wracały z <lal<.'kich podróży . które Londy1'1czycy otaczal! zwarł<! ciżh<j. 
wyrywaj;)c SlJbic mmynarzy, <1 z ust ich p<>ż<i<laric wie "ci o t;ij 'mniczych h!<lach i dzlkicl! 
ludach. 

1) z odmiennych po'rzeb technicznych ówczc nych portów (małe okr~·ly) \\ yrnka mo
że także rzekomy bląd szek pirow·ki<.:j geografii: mianowicie w „Burzy" nazywa Sz k:pir 
'v\edio'an morsk im mi;1stem, portem. 

1 () 

Podróże •prowadziły d kolonizacji. \aród z:ijrly byl koncl•pcj;imi organizacji i m) 

~1h\' w n<nvych ko!oniarl1. 

Gdybym tu królem by! . . 
Lad bym wprow<idzil odwrnC"a j;ic caly 
Rzeczy porządek. Ilandlu by me był 
Ani urzęd6w, ani urzęrlników. 

.\ni bogactwa, r1ni też ubóstwa . 
Zniuslbym podcfa1is•wo. w la:-nnśr i dz iL·d1.i..:'wu. 
Granic" wloiici i w zelkJc podatki. 
l'rusZL·r do!Jywać z zit:mi ~ym rnbzal 
' ik by nic rubil nic. I w. zy:-.q wn!11i 

7.yliby w C'nocic i czy-; ośd 

Ta idl·:1l'la rzeczposp lita Gonzala to ni"lv;! t pliwk l'-l debat i dy ku5ji na il'mat form 
r •a Iz 11ia \\' kn!oninch . 

. Obraz stosunków \\'zajemnych Pf'J:pt'ra i Kalibana w „Burly" pokazywał wspólt.:zl'-
nym ni rozłączny oo kolonizacji problem tubylców i białych kolonizatorów. • a początku 

Prr>. p-·ro dba o J"aliban;1, u ·zy go, u ·iluj.c uszlachetnić, p xlnicść na wyż. zy s•vpiet1 kul
tury. Kalib:in wówczas odkrywa przed nim w ·zyslkic właściwości i tajemnice wyspy. 
Alr \\'krótct nastrpu;oe zwykly proces wywlaszl'ui11ia. uni ,·olnicnia. zdcprm\'owanin. Cy
•\•i:irn<.' a w swych zczytach {Prospdo) nic umk dzikiei,ro usz'achclnić . 

. . . m:uczylcś mnie mówić . Slqd korzyść 

Mam tr . że umiem kl~ć. 

CywiHzacj;1 w ~wych nizinach (Slcf;1n • Trinhiloj ści;g~nie gC) jeszcze niżej - ku 
tbrodni. 

O!m1t Jen stal ~ i ~' celowo. c1.y nie , obrn7.l'm prłny·11 niez\\'ykle wówcza · <lktualnych 
.>'-lrzeż<:!'1. 

Jak ~ię nazywa, gdzie leży ta pelna cz;irów wyspa, na której przez lala iyl wygnany 
k ·i:iż~ J\\ediC)!mrn? 

.\loże Lampcduza. niezamieszkana wy ·pa 
\\a'.ta:. .\\ożc lkrmudy? 

7.aJna z 1yd1 l!ipo't'z nir da :i\: o'Jronić 

lJ:wty. pod(.Onic jak „\\'y ·pa Armidy" Tassa . 

między i\\all~ a wybrzeżem Afryki? J\\ >Że 

\\ ysp11 z „Burzy" jrs\ I wnr •n \\ yo'irażni 
Juh z.oczar<>\\·am· wy py Miltona „Comu~"). 

Pro',lcm. czy „Burza" podobnir jak wicie inny 11 <;z.luk Szel-.. pira, je ·t przeróbkq <lawn j 
7.t uki lub noweli , jest we inż jeszcz o• war!y. \ie znamy noweli o fobu le przypomirn1j<1cr j 

..13urzl·" co nie dowodzi przecież, ż takie j nowc:i nie było. Istnieje natomiast wielkie 
pvclobic11stwo fabuly „Burzy" z fabuhi starej germańskiej sztuki Jakuba Ayrer'a . no
,1riusza :' \'urymbergii, pt „P i ękna Sidea" . Tam k1kże wysl~pu je czarodzi ·j. je~o córka. 

duchy; syn wroga staje się więźniem czarodzieja, miecz traci moc przez zaklęeie, mło

<liieniec nosi klooy drzewa dla wej pani, ogólne poj ·dnanie i szczęście kochanków koi'1 -
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czy zlukr. Ayrer umHrl '' r. 160.'i - jcsl wi~c niemożliwe aby „Pi~·km1 Si<l\.·a" wzoro\\'ilł. 
się na „Burzy" . Raczej Szek pir zapozna! sir Z<:! sztuką niemiecką, lub obaj, niezalcżnit. 
od siebie cz.erpali z lego sa:nC'go źródła . • 'a pocz<Jlku XV/I w. trupa .,AngiC'bkich komL'
dianlów" ,podróżowała po \'iemczech i odwiedzała mia ·ta i dwory . \V r. 160 I była w :"\11-
rymberdz<>. ,\ktorzy anogli widzieć przed. tawienie „Sidci", mog'i j także grnć sam;. 
a po powrocie do krnju opQl\Vicdzic~ treść sztuki Szekspirowi. z drugi(.j jedm1k str.on), 
wi(•kszo~.: utwonhv Ayrer'a to sz111ki nieoryginaln \\'iL·lc z nich tu pu pro~.u lum;1-
L:zcnb drama'ów granycli prZC'Z angielskich •. Komcdinntów", jest wi~·c możliwe, że „Side;i'' 
jest adaptacF! starej angicl;;kiej z tuki lub wloski~j noweli i że Szek ·pir niczależniL irn
nął do tego samego źródła . 

Pod bie1istwo obu sztuk, dot} ·zy zr · ·zt;! amcj tylko fabuly. Uj~ie Il-matu, wyo~ra
żni;i, humor, p<><:Zja, ~po:ób cl1araklerystyki, niżnią je zasadniczo. 

„Burza" n·rlcży du ~rupy utwuró\\, któryt:lt 1Jak!;1syfikowanie do uagl"dii czy k mcclii 
m1slrrczalo krytykom dufo trudności. \'ie jc · t trng1..'<li:). b koriczy si~' szcz\·:iliwil!, n. 
jest komedią 1przez powagę JJOruszanych spraw i wyczuwalny nurt smutku. \az1\ ;11111 
„B11rzs:". „Cymbclinn". „Peryklesa" i „Opowieść- ZimOI\'</ · - romansami. Bowiem '' L' 
wszystkich tych ut\1 or<Jch wydarzenia są romantyczne - ll'Żą poza zwykłym <loświadcZL"
niem, traktowane są prze.z poct~ dowolnie, bez troski o praw<lopodobie1istwo. We wszyst

kich tyc!i utwCJr<.1ch '-P"tyk<1my pokrcwrlc motywy: mo.yw ucaleni>t pozornie za!!inionL'Jiu 
dziecka, •11t>tyw krzywdy mtprawionc·j prz z odrodzenie moralne, motyw wyrzoczenia si~' 
zemsty, motyw przebaczenia, pL>kUJU, pojednania 1poniżnionych krewnyd1. 

Prócz !l'go, wszystkie le utwory rcprczl.'ntują w·pólnc cechy stylu i metryki. 

Język „Burzy" ni,., jC'st tak "zdobny 1 pelcn fan1nzJi. Jak we wczesnych szl 11 b;:l1 Szl'I.· 
opira, nil' .kst rriwni• ż kk j<i ny i pro.-.~. j<ik w i.rodkowym okrc~ i e twórczośl'i - L(dziL 
istnieje dusl..umrl<i n)\111 w.i~a mi~z} my;I~ a jej wyrażenie-n . Podc>bnic jak w innF' 

sztukach o talnicgo okresu twórczości SZL·bpira . j~zyk „Burzy" jest nieco trudny. Zwla z

eza trudne są niektóre p:irlie Prospcr<i przez nieregularn[)ŚĆ zda1i, szybkość nasl~pUJ~
l ydt po sobic my„ li. k11ndc11snl'j~· myś:i na przcs!rzeni jednego zdania. co lamie czystoi.(· 
kon truhji ;;lowrwj. „Burz;1" j . I przykładem JHzcwa~ i clL•m 'ntu treści nad form~ 

l~ym u Szekspira w pierwszym ok rc:ic 1wórczości szeroko stosowan} 1.anika w mi;1r~· 
lat - ust~·puje mieisca bi;tlemu wicr zowi. W „Burzy" prócz piosenek i scen z Maskami 
gdzie rym jest zasadniczym elt:mrntcm - mafT\y malo miejsc rymowanyc!t. \V „Op. 1-
wic:'.ci Zimowej" nic ma ich już wcale (prócz piosenek i ,prologu do IV aldu). Inną L't'

ch~ charakterystyczną dla późnego okresu lwórczo:ici Szekspira jest uż) cie że1·1. kich krni · 
ców •k i ::>tosow;1nie na zako1icwnie frnz kadencji pólwi ·r ·zr1wycłl . 

\V stosunku do rcgul ~tyki starożytnych okazal sir Szekspir w „Burzy" niemal 
klasykiem. 
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OL>.~crn·uiemy tu jedność c:wsu rzadką nic tylko u Szck. pira, oowicm czas akcji obej
muje niecale 1 godziny, a wi~ pokrywa sir niemal z cza~em trw<mia prledstawienia. 
(d'.a porównania przypomin;imy. Że mirdzy Ili a I\' akt<-.11 „Opowieści Zimowej" upływa 
16 la ). 

JL-<lnn;ć miepca również \\' tL»ttrze szl'k ·pirowskim wyj;!lkowa: ,p I scenie burzy 
na morzu, akcja rozwija si~ cały czas na wy~pi , przy czy 11 prócz 1 ·cen rozegranych 
\\' różny1·J; CZ\'Śc i adt \'.'Y'>PY· pow~ta l e rozgry\\·nj .i ~ir w jdny•n miejscu (przed chatą 

Prospcr;1) . 

Akcja sztuki cah1 oparta j(! t na dzialaniu PrO"pcra, na jego magicznej sile: bun.a, 
uni ·cslwicnie ohu ~pisków, uczta magiczna i ma ki, zgromadzt!ni • w. zystkich w z..1koń

CZ(•niu, naprawjenie krzywd - wszystko !11 za po'rednictwcm AriL·la sprawia Prospero. 
Z puni;tu widzi:nia akcji lylul sztuki móitl!:>y brz'11icć „Pr<>:>pero" . 

AkCJa „Burzy" j<.;st wąpa i mało dynamiczna a jej rozwi;izank: można przewidzieć 

wkrótce po rozpoczęciu sztuld. Łalwo sir do;nyś:ec, że krzywda uczyniJna Prosperowi 
bpdzi ' wyrównana przez małżeństwo Ferdynanda i 1\-liramly, i że oba spiski unicestwi 
potęga ,Prospera. Czar sztuki nie polega wii;c na fabule ale na s.~cyficzneJ atmosfer le 
rnmantycwości zamykaj11cej tę fabulv i <; ;1nowi:icl!j duminanl~ walorów sz1uki. Wyspa 
pełna dżwi~ków, brzmień, które głaszczą ucho, pełna dziwnych bzlallów, które ukazują 

się i znikają, wyspa którą zamieszkuj;! cudowno~ć zadziwienie i fascynujące postacie: 
Prospero, Ariel, Kaliban, .Miramla 

Poniwr:ujc sii; cz~s'o .Bur~\" z „SrlC'm nocy IL niej"; Ari la z Pukiem - ale ana
logie te są bardzo prnvierzchnwnc. \\' „ nic nocy lclnicj" duchy p;rnują natl czlowiekk•rn; 
tlu;wiadczają go \\ edle swej woli i kaprysu. \V „Burzy" - panuje człowkk. Ariel wy
konuje rozkazy człowieka. Oberon, Tyt.inia i Puk - t król, królowa i paż z bajki, 
z poezji romansów z czasów Chaucera z .pewną domieszką cl mentów folkloru. Są to 
figu ry tradycyjne, P"ckzas gdy Ariel jest tworem f;111t.11.ji poety . P()';lugując się wiarą 

w duchy i dcm ny żywiolów - Szekspir stworzył nawsriroś myg-in:1lną postać i równi<.> 
oryginalny jej ·slo unck do czlowicka. 

Wydaje się, że przez całą „Burą" - to tu, I tam jak barwna nić w tkaninie prze
wija siv myśl, że pra\vtlziwa \'olność czlowick<i polega na służbie. 

Ariel - •niedolknirty przez ludzkie· uczucin, tęskni za wolności:1. W ·t:rtnich sło-

wach \\.'}'jlo\~ietlziany ·h du niego Prospero obiecuje mu zwolnienie i powrót do żywiolów. 
Ariel cze.i swego Mi· trza, sluży mu z żyw:1 gotowością, ale nie jest związany żadnym 
z naszych ludzkich, mocnych i czułych - więzów. 

Dla Kalibana, który caly należy do żywiolów ziemi i wody . a \\ yższe żywioly powietrza 
i ornia są mu obce, mimo, Żl· doznaje subtelniejszych wrażcn: muzyczne drżenie, brzę
czenia lub głos slyszany we śnic - <lla l(alibana ·luiba jest nie·wol<i a Pro·pero uzurpa· 
tor m. 

I kiedy zjawin się Stdano 1 Trinkulo, ,:;,miesznic zubożalc okazy człowit-czcrhtwa, 

z ich pł ytkimi 'pojęciami i wulgarnymi żądzami - tego biednego potwora, opańowuje nag
ły fanatyzm wolności. 

Przywódcy rewo'.ucji, 'Król Stefano i jego pierwszy minister Trinkulo, gdy tylko wy
dostali się ze zgniłego. cuc'1nąccgo, koriskicgo bagna - kończą swe wielkie. wolnoś-
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ci-Owe przedsięwzięcie (jak wil~ 1 u przy wódcuw ludu) kłótnią ·o lupy - la«.:hy, któr' m.1-
dra zapobiegliwość Prospera poł żyła na ich drodze. Kaliban, choć niewiele mądrzejszy 
niż przedtem - odkrywa w końcu wój błąd: 

.. . jakiż osioł ze mnie 
Zcm pijaczynę tego mia ł Z<t boga 
r blazna tego czci! 

W epilogu Pro. peia - już ni potężny czarodziej - już tylko człowiek -
prosi widzów teatru o dwit• rz •czy: przebaczenie i wolność . . • Prospero prz~·ba~Z'1J<!· 

ty - blaga przebaczenia. Szekspir wicdziill, że życie nic jest naprnwd~· przeżyte jl'śli 
nic za wiem daru i laski prze bacz nia. Wiedział, że każdy człowiek w zap;i:ach Zl' ;wia· 
!em musi · zuk<tć zczert>go, z •rokiego przcb<iczenia dla vielu spraw. Przebaczenie i w<>'
r.ośt'. - · otu klucze ztuki. 

Myśl o pięknie zawartym w służbie znajduje ·zcz.ególni~ pt>łny wyraz w postaci Ferdy
nanda . Wydaje si~ (mówi dr Brc:ndes), iak ~dyl y Szekspir wprow<1dzaj:)C wyd<1rz~·11i:1 
rot.poczynające akt I li „chciał pokazać. że łużba przez miło 'ć j Ł wielkim i szlachetnym 
przywilej m czlowieka . !JJa l'alibana każda ·łuż.ba je l 'nien<iwis!na... Dla Ari la, także 
w zełkie więzy, nawet n<lłożone przez wyższ.! istot~ Sq tylko mr -·zarni') Ty:k czło

w,iek znajduje rozkosz \v niewoli mi ło"ci. Ferdynand znosi dla Mirandy cicżar, którym 
zo tal oJ<lrczony, bez ·k<irgi, z rado dą: 

Od pierw zcj chwili kiedy dr ujrzałem. 

Serce me poszło w tw:i lużbc i odtąd 
Jam twój niewolnik; dla ciebie cierpliwie 
Zgadzam ię drw;ilem być. 

Ta nQ<lzna praca zmierzła by mi dawno 
Aliści pani któr~j · łużr sprawia 
Ze ·nozół zmienia się w rozkosz . 

Ona podziela 'te uczucia: · 

Jd!im <:i miła zo · tanę [\\'<! żon.i. 

Jeśli mnie nie chce. z będę ci służ:Jcą. 

Może z odm1iwi · mi r~ki. L('c7. slugą 

B~~ chociażby wbrew twej woli ... 

„Tn iL· . t ucz11cie !ej s111m" n.i ury. j11k Io, I lin• !.;;iże Pm. perowi \\ róril- tln ,\\todiolww. 
do oba\~ i<J t. kó\\' wzg!rdem p.~ń łl\·;i którt'g-o rządy od tak dnwna zaniedba]". 

A drng;i dominuj;ica my~' „Burzy". ('akie „Cymb1.'lina" i „Opowi ~C'i Zimm1 l' j" -
myś l o ;ibsolutnl'j pot rz,•hie i pirkni • przebaczenia i zgody - to o.' lcitni wyraz m:)drośri 

życia poe!y. :'\a11czyl ~i\· i pr .g-nal 11<1s nauczyć. że „Przeb11czenie jest słowem dł:1 \\'«zy-;•. 

kirh" 

Wyraz dramatyczny t j m,idruści pot\)gujl! ~i\! przez i.akt, że Szekspir w pewnej mierze 
wcirlil sir w po•tać Pr-0spera. „Burza" miał11 być ostatnim jego dzi<'l<>m - dzieł •m w k.ti · 
rym pol'!a żegna się z ,uiczarowaną wyspą sztuki, pływającą na oceanie życia, wyspą 
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gdzie 1panował nad duchami - gdzi~ z jego woli otwierały się gr by - aby 'Za dotknię

ciem jego magicznej siły bohaterowie prz złości po\\' lawali do noweg życia - „Bu· 
rza" mi11la być d1ielcm, w k~órym poeta żegna się ze sztuką i tca rem aby powrócić do 
życia . 

O Jlfflf'ou•11/o Kry tyna Gogolew.ę/ta 

Artur andauer 

POLITYl(A W „BURZY" 

O latnią ze 5ztuk swych, „Burzę", napisal zek pir \\ 1605 roku na za
mó"·icnic <l\\'oru, dotyczące nie tylko terminu, a e i treści: wy tawiona 
podczas dwor ·kiego \\'C cla, miala ona być sccnkznym powin.zowani<'rn 
~!ubnym. J st to \\'ięc jeden z lak l)powych \\':tworów poki monarchicz
nej, które - podobnie, jak \vcrgilia1iska „Eneida" - pow ta! z woli ar) -
stokr'lty znego meccna ·a i j)rzcznaczonc na konkretny, prawi<' jcxlnora
zo\\ y użytek, wkradaj<) siQ Jo wiec znoś i nie.jako kontraban<lą, mimo\\lJ l
nc arcydzida, znacznie w panial ze \\' o-iągnięciach. niż '\Y zamierzeniach . 
Lecz to - b\'ło jedynie <lkazj<) zewnętrzn<! : lirycznej podniety do · tarczy!a 
Szckspiro\\ i pm\ ziębi \\' t::.m okre_i<' i zab6jcza dla jego twórczości dcc:
ZJa pnrzuc1'nia Lnnd~ nu i powrotu do rodzinnego .\\onu . Toteż z drama 
ló\\ Szel·. pira „Burza" W)daje nam ~i~ najbardziej o:obi -tym, a jej ooha
t.cr, \\ !adca \\'~ p\ czar1iw i czarotlz:.ej, Pro. pero - najpcłnicjsz) m, jakie 
zn<imv, \\'Cie~enipm _Dmcgo poct . W cpilocru sztul·i, \\·ygło zonym rprzN 
Pro$p ra \\ chwili, gdy opu·zcza krnin~· ułudy , hy powrócić na zabran~ 
n1u przed Jaty tron · 

Teraz znikn~ly WSZ):--tkic czar! moje, 
Teraz o \\ła.nych t:-lko _iłach stoji;-; 
Sił\· to łabc; dziś od wa.- zal żv, 
Czy nawa moja z \\ iatrami J>0bicż~, 
Czy:i tu jc1"1ccm amotnym zostan~ 

rozpoznajemy h"z (rud11 gło · amcgo zckspira, który po. tanawia \\'vrz<',. 
si~ unk1'1\\, ::;la\\'y <l!a sielanki, poniechal- po02ji d!a go . podarstwa i słowem 
- być. ty ko ~ob;1. 

Totd z.c w, zv tkkh j{'go . ztuk ,,Burza" jest jctlyn<J, adzi ów najmniej 
u:;obi'ty , najbardziej - w olbrzym iej swe j puściźnie - przemi!czaj<JCY 
icbic samego dramaturg <lal jakikolwiek wyraz wla nym, nic ujętym 

w ceniczny cudzy~!ów, przeżyciom i poglą<lon1. Tak np. perypetie \\· y

gna11ca Prospera zdają się zawierać ~wną aluzję do owych tajemniczy~h 
praw, które skłoniły d\ntdzicstokilkulctnie-go Szi:>lcpira do opu zczcnia 
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Su exu . ayni<!C zcil \\brew jego woli i !cp ·zym spodziewaniom -<j::,iathiw 
4fyrcktora tcalrn i. <l:amatopi ' arz1~. ie _anc~dot jednak b_iogr~fic}ny,c_~ 
r>rarrnicmy <łopat rzec się \\ „Burzy ; \\'yd a Je się ona nam CZ) ms \\ 1ęc }-
1dzi~tem, kt(Jrc ma się do całości jego poezji, jak - p~zy zachm\ a_rnu 
wszelkich różnic - H()racego „List do Pizonów" do utworo\\ poprzcd!llch: 
rekapitulacją i zamknięciem. Zwicrzęc) I~aliban ~ aniel_~ki Ariel_ - c~y~ 
nit: symbolizują w pewnym .scnsk dwoi tosci ~amcJ ~eZJI ~z-C:k. p1r_owslo~J! 
opcruj;iccj m1przen1i:m najb'ar<lzicj napowietrzną_ 1antaZJ<! 1 na1bar<lz1~_J 
\·ielesn:i z.mvstowościci? OczvwiScic nic może byc tu moW) o allcgorn . 
Głębia ·postaci Szck ' p(row ki~h nic wyczerpuje się na _jednej interpretacj_i: 
mienia się one od znaczeń i ukazują coraz to nowe ich korytarze, by JC 
po ch\~il1 z p<l\\ rotem za trza nąć. Jcś:i chodzi np. o po lać Ka:iban~_, ::,ens 
polityczny narzuca się tu z nieodpartą sil:i. Jako symbol. ochl<_>krac11 (mo
l!ochu) ujął go już Ernest Renan w jc<lnym ze swych „F1lozof1cznych dra
matów". 

I w istocie, pe\vnc u tępy z tuki Szekspiro\\ skiej dopuszczają lak<! wla
::Onic inkrprctację . Ki<.'\!)·, znalazłszy \\ pijanym m?jtku ~tefano nowego 
i - jak sądzi - lcpszeg-0 od Pr<.1s.pero pana, Kahban, me'przylornny od 
r <.<lośd, W) śpi<> wu je 

Już nie będę to\\ ił r) b, 
Ni na ze\\' no ił dre\\, 
lnnv tu nastanie irvb, 
Inn)· \\net zanuci; ·śpie\\: 

Ban - ban - ban 
Kaliban, Kaliban! 
Nie-eh przepadnie <la\\ ny pan! 
Wo!ność! Hura' 

cz\Ż nic możemy <lo"Strzec lu .sccptycz j i niechętnej wszelkim rcwolu
cj~m tendencji, według 1-iórcj zmiana rzą<lu je t tylko zmianą niew<Jli? 
Nie jakobyśmy J10S~<lzali Szekspira o „antyludo\\ ość": w okre ·ie tym jed
na! · ideologią postępo\\.'<! nie była jeszcze mic.szczai'1ska demokracja, ani -
już - oparty na samowoli udzielnych arystokratów feodalizm, lecz światła 
i abs.o:utn::i monarchia, która w ci<igu X\'11 \\icku miała w całej prawic 
Europie Zachodnie.i Zćtl;yumiować nad warcho:stwem feodałóv., podpo
rz;1dkując ich władz) centralnej i umie.zczając co cenniejszych spośród 
nich na dworze królewskim jako funkcjonariu Z). Toteż jedyną w · róJ 
rt>prcz-ento\\'anych w „Burzy" ary tokrató\\· po. tacią pozytywną jest zacny 
radca i \\ itrny sługa królewski, Gonzalo . Tej podporze tronu przcdwsta
wia Szekspir Sebastiana i Antonio, nic<lobitków samo-władnej niegdyś ary-

tokracji, pogr~żonych po u.:zy w intrygach i w prr.~·.acie, gotowych do 
zdradzieckiego pchnięcia szpadą, w gruncie rzeczy jednak nieskor1czenic 
błahych i nieodpowiedzialnych. Ich styl lśni od manierycznych błyskotek, 
jak ich <>zaty od w tążck . kh nic.uleczalna lckkomy"lność każe im w każ
<lcj sytuacji dopatrywać się jedynie pretck tu dla utrzyman)ch w tak mo-
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dnym wówczas stylu concettrtycznym dowcipów. W ,,Burzy" jesteśmy 
świadkami d\VU zamachów przeciw \Vładzy monarchicznej: jednego - zor
ganizowanego przez pospólstwo, Kalibana, Trynkulo i Stefano, drugiego 
- przez arystokratycznych mydłków Sebastiana i Antonia. iechętny za
równo arubcj i nieokrzesanej zmysłowości Kalibana, jak i czczemu wy
kwint-0\~i tych modnisiów SzeLpir wskazuje niedwuznacznie na tego, ~tó
rv uzbrojony nie już w miecz feodalny, le<:z w potęgę uczonych czarow, 
zapanuje nad najbliższymi stuleciami: jest nim światly i abwlutny monar
cha, bialoksiężnik Prospero . 

Artur Sandauer 
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„BURZA" NA CENACH POLSKICH 

J an Lorentowicz 

„BURZA" W „TEATRZE POLSKIM" W WARSZAWIE, 4. IX. 1913 ROKU 

Teatr Polski dal wczoraj „premierę" \\' wielkim stylu: wystawił •:B.u
rzę" szekspirowską, graną w Warszawie lxxlaj raz jedyny przez Me1.mn
ge11czyków, a dzisiej'zcmu pokoleniu nieznaną v.:cale ze sce~.Y· ~czym~no 
wysiłek ważny i poważny. Dość było \\'ysłu~hac uwag „na1i~t~hgentnI<~J
szych" widzów podczas antraktów, uwag dziwac~nych, odwa,zn_ie parado 
ksalnvch albo naiwnie ka I i ba n owych aby się przekonac, Jak bardzo 
takie· widowisko jest potrzebne w epoce rozpierania się ku~~~z.koweg~ 
teatru buduarowv h awantur, sum ur u n o \V y c h „arcydzieł i wszc1· 
kiego rodzaju po.wtarzań naszego szarego, nędznego życia. 

„Burza", jc<len z ostatnich poematów Szekspira, na!eży do .tej trójc~ 
dzieł (obok „Cym~lina" i „Opo\\ i<'śc~ zimowej'.'), w ktury~h zniknęły z.u: 
pełnie gorycz i pcsyn~izm. ,Poety DoJrzaly g mu'z. Szek p1ra ma. spok_oJ, 
harmonię i wyrozum1ałost:. „Groza nadchod~ąceJ nocy _osłabła, słonce 
zachodzi śró<l ,promiennego i pogo<lnego podwieczerza Jesiennego .. ~oeta 
widzi, niemniej ja no jak dawniej, ułomności i. zł.ości natury l~dzk1e.i; ale 
teraz ko11czy swe czarujące marzenia zapommemem obelg i _o~olnym 
przebaczeniem win" . Prospero, wyrzucony na wys~. p:awy .~~iązę Me
djolanu, otrzymuje moc czarnoksięską przez w.ładzę mtehgencJJ i rozumu. 
Cała baśń je t niczym więcej, jak apoteozą tei władzy, 1przecudnym hyi:1· 
nem Szekspira - poety na jej cześć. Pro pero rozkazuie duchom powi -
trznvm i wodnym, a!e \\' końcu obdarza ich wolnością. Losy od?aly mu do 
ręki -najzawziętszych ''rogów, tych, którzy, odebrawszy mu księ two ~e
dio\a11skic, wyrzucili go na o<lludną wy pę; Prosi~ro przebacza. w.szystk1m 
swoim wrogom. Optymizm jego pięknej córki, Mirandy (w ktoreJ kome~
tatorowie szukali ymbolu sztuki) otacza światlcm pogody wszystkie 
postacie baśni, nawet - zdrajców, a wyraża si~ dob.it~i~ w ?krzyka: 
„jakże ludzkość jest piękna'" · „Zagadka bytu me .WYJa~~ila _się zgo~a: 
owszem - jest jak dawniej, ciemna zupełnie; ale me zbhza się do meJ 
poeta z tą ·a mą, co poprzednio zgrozą". Tragiczn.Y. niepokój ~.amletow
skicgo „być a:bo nie być" ustępuje ~ogodncj, _gł~bok1eJ r~zygn~CJI mę<irca
poety, Pro pera, mówi<~cego: „jestesmy. tkamną ~. ktorei ulep10ne są ma
rzenia a na z drobny zywot otoczony 1e t snem . 
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Jeden z pierwszych promotorów sławy Szekspira, Dryden, zapewniał 
w przedmowie do „Burzy", że poeta „nigdy niczego nie pisał z więk 'Z'i 
przyjemnością" . Łatwo to zrozumieć, gdy się zastanowimy nie nad ga
tunkiem poetydich wizyj ·„Burzy" (bo dawniej miewał poeta nie mniej 
potężne i piękne), ile - nad postaci<! amego Pro pera, w którego nie· 
watpliwie włożył Szekspir \\ iele z samego siebie, w epoce zmierzchu 
życiowogo. l dlatego Prospero pozostanie na zawsze jedną z najważniej· 
..-.zych postaci szekspirowskich; dlatego ró\vnież tyle poufnej a głębokiej 
melancholii zawiera \\' sobie „epilog" Prospera, mówiony ku widzom, 
a rozpoczynający się o<l ~liczn j apo·trofy: 

,Teraz zniknęły wszystkie czary moje, 
Teraz o \\'łasny<:h tylko siłach stoję; 
Siły to słabe; dzi ~ od was zależ). 
Czy mowa moja z wiatrami pobicży, 
Czyli tu jer1cem samotnym zostanę" ... 

Realizacja sceniczna „Burzy" jest zadaniem specjalnie trudnym. Prz) 
dzbiej zej technice teatralnej, niepodobna sobie wyobrazić wy tawien'<1 
lej ba'ni fantastycznej ·ro·lkami „szek pirowskimi", tj. bez żadnych nowo. 
cz ::mych efektów światła i dekoracyj. A:e nie łatwo jest dać tym wszyst
kim wizjom lotnym przc·pojonym głęboką !11) śl<i filozoficzną, delikatnym 
i r')Z\\ ic\\'n) m, wyraz pia tyczny. Pp. Frycz i Drabik pokonali te trudności 
szczę'li\\ ie S cna rotacyjna okazała . we uslurri, ale miała i swoje złe 
-.tron) . Można było pokazać wy pę z różnych , tron; można było pokazać 
j<i \\' ruchu wówcza , gd~ Stefano, Trynkulo i Kaliban - idą. A 1e te kc· 
rzyści ceny obrotowej (ograniczonej l\Ołem) pozbawiły \\ i<lza uroków 
pPrsp<'ldywy. ie dały wcale - morza, nie dały ani przestrzeni, a11i 
wy:::py. Fanta tyczn:i Wy::>pą szckspiro\\'ską przedstawiają w T<>atrze 
Polskim kały z kilku J>ięknymi i mile plastycznymi drzewami; a:e skały 
te zajmuj<) tak dużo miejsca, że gd1 (podczas obrotu sceny) zb:iżają sią 
do widzów, tracą cal<t dy krecjct barw, uderzają realizmem sztucznego 
materiału, z którego s:i zrobione. Wła ~ciwe efekty ujrzeć mogą dopiero 
\\'idzowie w najdalszych rzędach. Scena jednak kompozycyjna krajobrazu 
je t ładna i oryginalna, chociaż p. Frycz lubuje się nadmiernie w jaskra
\\'o '.ciach . Mniejszą pomy·lowość okazał p. Frycz \\'kostiumach, dociaż 
i te czynią na ogól dobre wrażenie. Zastrzeżenie zrobiliśmy jedynie co d< 
wy()'lądu Iry , Cere i Juno, które odziano bez wyrazu. Te trzy postacie 
w 01Yóle plączą się w „Durzy" tak nienaturalnie, że przypu ·zeza no, :ż to 
s11 wtręty obce do dzieła Szekspira. W każdym razie należało im dać co~ 
określonego w stroju. Bądź co bądź cała dekoracyjna ·trona \\'ido\\ i ·ka 
j <:.t bogata, cokolwiek ,operowa" (tj . \\' szczeaółach na 'ładująca stare 
~zablony), ale częściej - pomysłowa. ieco dyskrecji w oświetleniu 
nadałoby kostiumom po::itaci fantastycznych więcej powabu. 

W ża<lnvm może z d<Jtychczasowych widowisk w Teatrze Pobkim ni~ 
\\'idzieliśmy tak wytężonego zespolenia usiłowań wykonawczych, jak 
w „Burzy". Reżyseria usunęła pierwszą scenę poomatu (burza na morzu), 
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chociaż zrealizowanie j j, przy za lonięciu morza przez skalę, nie było 
tak trudne . A szkoda, bo scena to wysoce charakterystyczna, tragiczna 
i komiczna zarazem. W kilku zdaniach geniusz Szekspira podsuwa wi
dzowi oba wrażenia. Szaleje burza, okręt za chwilę zatonk, los mary
narzy i podróżnych wi i na ~Io ku. Podróżni ci - to: królowie, książęt~, 
wielcv <.lygnitarze Niebezpieczeństwo jest tak wielkie, że zaczyna się 
już równość wobec śmierci. Toczy się żywa dyskusja: 

Go n z a 1 o. Trochę cierp:iwości, mój poczciwcze. 
Bosman. Gdy ją mieć będzie morze. Precz stąd! Co dbaj<! r1czące 

bałwany o imię królewskie? Do kajuty! Cicho! ie prz -zkadzajcie na~~ 
Go n z a 1 o. Bardzo dobrze; pamiętaj jednak, kogo masz na pokładzie. 
Bo s m a n. Nikogo, którego bym więcej kochał o<l siebie itd. 
A gdy burza szaleje coraz wi~ej, charaktery stają się. \\~~raźniejsze, 

od · tania się treść natur ludzkich . Należy cenę tę przywroc1c, tym bar-
dziej, że nie jest ani zbyt długa, ani zbyteczna. . . . . 

Prospera grał p. Szobert. Artysta dobrze wn~knął w 1st?tę. tcJ postaci; 
dal jej mądrą powagę, harmonię ~ melanchoh~. Kreacja inteligentna, 
godna uwagi. Na czoło wykonawcow wy unął .się tym raz~m p .. Jara:z~ 
jako pomysłowy i wyrazisty, a \Volny od łatwej prze~ady 1. tryw1alnosc1 
Kaliban. W drugim akcie, w scenie rozmowy ze St~f anem 1 _Trynkul7m, 
artysta dał prawdziwy koncert gry charakterystycznej, wyborni pomys:a
nej w szczegółach; głos i ruchy dobrze tłumaczyły rolę. P. z:'\\ erow1cz 
hył bardzo plastycznyr:1 pijakiem, Stefancn~. Jcdyn~ to . moze. artyst~ 
w Teatrze Pol kim, ktory ma w tym stopniu poczucie kom1zm_u 1 plastyk1. 
Jego Stef ano byłby bardzo zabawny nawet bez czę ·tych, osobistych wsta
wek art sty: „hola, panowie, pst!" ... 

Jan Lorentowicz: „Owadzie · cia lat teatru". 

Tadeusz Boy-Zeleńsk i 

„BURZA" W TEATRZE NARODOWYM 
Przekład Barbary Zan. 

Kiedy Osterwa prz~d rokiem porzucił Teatr arodowy, mógł był, tra-
westując „Odludków i poetę", powiedzieć: 

A ten dom, co był wprzódy ,,r,pod Płomiennym Duchem". 
Będzie odtąd oberżą, „pod Smutnym eunuchem" ... 

Istotnie, jest jakieś urzeczenie na deskach tej sceny: w zetk~ięciu z n!~· 
największe ogiery świata, Goethe, Szekspir, Drabik, tracą swoją męskosc. 
Boję się o Lorentowicza. 

Fatum to zacfążyło dotkliwie nad wczorajszą „Burzą' . Ciężko, nudno 
i bogato, można w trzech słowach streścić ogólne wrażenie. 
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Podobnie jak przy „Fauście" trzeba nam zacz<!Ć od przekł1adu, który na 
zamówienie Teatru 1 arodo\vego wykonała p. Zanówna. Przykład ten doko
nanv jest, z małymi wyjątkami, lrzyna ·tozgłoskowym r) mowanym wier 
szem, naogół wcale gładkim. Ale forma ta, któq w przeciwieństwie do 
dawnych przekładów tłómaczka zastąpiła biały jedenastozgłoskow_iec, nie 
jest szczęśli\\'a i nic odpowiada krwistemu stylowi Szekspira; odmęzcza go 
niejako, czyni go gadatliwym, monotonnym, kw!eric;ty°:1; ~~ jakimś cza~ie, 
uwaga słuchacza nuż) się, kołysze go brzęk slow, tresc g1me często w ich 
jedno tajnym toku. 

J\le omyłka ta taje się nic do darowania, kie<ly tlómaczka tym samym 
\\ier.zem przekłada sc<'ny, które u zekspira są proz<1!! Prozą za' daje 
zek pir \\' woich komediach prawic wszystkie sceny trywialne, buffo, od

cinając je od reszty tekstu, czyniąc z nich niejako lżejsze interludia, i daj<1c 
s!urhacZO\\ i wytchn:enie chroni;icc od monotonii. Tak:! . cenę z Jl aktu za
mieściła tłómaczka \\ jednym z tygodników, można więc przyjrzeć się tej 
opłakanej metodzie. Jędrm1 prozę Szek pira rozwleka się dla rytmu: a wit,'c 
burza, u Szekspira po pro lu bur z a, u ttómaczki staje sifi „śpiewna i ha
łaśna'', wskutek czego, dla rymu, chmura mu i być zn<i\\ ... ~pa 'na" itd 
Cały swoisty i kontrastowy humor tych dia!ogÓ\\' zatraca się w gatlubh\ ie, 
c.i nic zastąpi tego humoru taka np. częslochowszczyzna: 

Ten potwór \\")'prowadziłby mię na czło\\ ieka, 
Bo ludzie w Anglii cenią sobie byłe skrzeka, 
l choć pensa poskąpią, gdy prosi kaleka, 
Wnet sypią choćby dziesięć - by ujrzeć Azteka . 

Trzeba chyba zupełnie nie czuć stylu i nerwu zek pira, aby wpasć na 
po mysi takiej trawestacji, która cofa nas w najżałośniejsze epoki licencji 
przekładowych. 

Ta nuda, która ączyła się między wier zami, która unosiła się w po
\\'ietrzu, udzieliła się potrosze wszystkim, aktorom, publiczności. Ci, co 
znah Szekspira, nie zdawali obie może <lobrze sprawy co się dzieje, ale 
myśleli: „Ktoś mi go odmienił", tak jakby biedny Szekspir wrócił z niewoli 
tureckiej. Nudził się p. Sliwicki, szlachetnie zresztą wcielający Prospera, 
aż \\' ko11cu z rozpaczy, dla OŻ} wienia , zaczął' .plątać wier ze, w czym go 
z zapałem poparł Kotarbi1iski. Tudził ię nawet Jaracz - Kaliban, kMry 
przed trzynastu laty zdobył tą rolą ostrogi arty ty. ' ie pomogła Bryclziti
ska, kt6ra zanadto jest z krwi i kości kobietk<), aby zdołała w nas kiedy 
wmówić że je t duchem. Nudziły ię jak mops) dekoracje Drabika, uoso
bienie Wampuki. 

Premiera miała posmaczek skandalu, który od jakiegoś czasu stale to
\\ arzyszy uroczystym występom tej sceny, będącej przykładem, czym jest 
ciało bez głowy i innych drobiazgów. 

Teatr Narodowy dojrzał. Boję ię, że nowy dyrektor nie doczeka chwili 
objęcia rqdów, bo wcześniej jeszcze wkroczy tam p. minister Młodzia
nowski. Albo lepiej jeszcze generał Rydz-Smigły . 
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Po premierze „Burzy", w kołach artystycznych przedmiotem żywej dy
skusji stał się bijący w oczy fakt, że Drabik, który w Teatrze Polskim ol
śniewał bujnością swej fantazji, który obecnie, równocześnie z „Burzą", 
roztacza w teatrze Bogusławskiego takie bogactwo pomysłów iż wysuwa 
się na czoło przed tawienia „Nieboskiej", tu, w Teatrze Narodowym, gdzie 
jest główne jego pole pra9, daje raz po raz („Faust"!) rzeczy tak sła~. 
lak znudzone i martwe . Niepodobna tego inaczej wytłumaczyć jak chyba 
atmosf erci, panuj<jcą w tym nieszczę:nym teatrze, atmosferą zat~chłą, 
zakłamaną, rprclensjonalną, która widać fatalnie działa na wraż 1 iwą 
i szczerą naturę artyst). Z chwilą, gdy wchodzi w mury tego gmachu, 
len py.szny talent staje się oficjalnym pacykarzem, mistrzem Drabi
kiem, pro fes or em Drabikiem. Bo „mistrzem" go tam tytułują • ta!e 
\V komunikatach i tą śmieszną nomenklaturą pr~ypieczętowano go niejako. 
Jużto styl enuncjacji Teatru 1arodowego dojrzał, aby się nim zajęli hu
moryści. ieba\\'ern po mi trzu Drabiku zaczęli się lam inni mistrz o
wie, a hierarchię tę wprowaclzają komunikaty teatru zupełnie urz~owo; 
pisze ię np.: „W sztuce występują mistrz o wie X i Y, or a z pp. ci 
i ci". I można być rpewnym, fo . koro raz ubiorą kogoś w tytuł mistrza, 
lo już albo schowają go gdzieś tak, fo go oko ludzkie nie ujrzy (gdzie si~ 
podziewa cały rok mbtrz Frenkkl? Co robi mi trz Kamiński?) albo „da
dzą mu rady" na inny spo-ób. Klo rozdaje nominacje na mistrzów, ni 
wiadomo; zrazu sądziliśmy, że wymagany jest do tego cenzus wieku; 
ale w którymś z komunikatów czytamy znów o m is t r z u Oster w i c1 
Jak dla amanta zwyciężającego swym młodzieńczym wdziękiem, tytuł do
syć niepożądany. A tytuły nie są rzeczą tak błahą, jakby się zdawało; 
(J<lkąd np . nazwano teatr Teatrem arodowym, od iego czasu stal się 
lC'atrem koterii; od cza u gdy wprowadzano dlań urzędowy tytuł „pierw
sza scena potka", scena ta - tała ię ostatnią . . . 

Powszechnie panuje tedy przekonanie, że urzeczono w Teatrze Narcdo
wym Drabika owym '!mistrzem", i że od tego czasu oddaje on temu teatro
wi ciężki i zimny pędzel mic;trza, cho\vając dla innych teatrów rozmach 
i płomień niepo-politego artysty. 

Zanosimy więc w imieniu Sztuki pokorno prośby, aby zaprzestano t) -
tttłować Drabika mistrzem, profesorem, radcą itp. Może go to odpeszy. 
.Jesteśmy przekonani, iż naszemu dzielnemu artyście sprawi dużo większą 
przyjemność, jeśli czeladka artystyczna, v.•ychodząc z teatru po jakim: 
tęgim jego dziel , będzie mówiła <lo iebic: „Zdolna kanalia ten Wicek", 
albo „genialny ten hycel Drabik", i że w zamian za te epitety wyrzeknie 
ię chętnie swego „mistrzowstwa". Bo teatr był zawsze raczej jaskinią 

cyganów _niż akwarium marynowanych dygnitarzy. 
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Boy-teleński: „Flirt z Melpomeną", 

wieczór, 7 sezon 1925/26, Warszawa. 

Henryk Heine. 

MJRA N DA 
· Ze zbioru: „Dziewczęta i kobiety Szekspira" 

FERDY AND. 
URAND . 

FERDYN D. 

Akt III, SC . I. 

Miła, czemu płacz€Sz? 
lżem niegodna ofiarować tobie 
tego co chcę ci dać; żem wziąć niegodna, 
czego tak bardzo pragnę. Lecz daremnie. 
Im się uczucie głębiej ukryć stara, 
t) m widoczniejsze jest. Więc precz wybiegi. 
Prosta i święta wiedź mnie niewinności 
Jeślim ci miła, zo tanę twą żoną; 
jeśli mnie nie chcesz, będę ci służącą. 
Może z odmówić mi ręki. Lecz slugq 
będę, chociażby wbrew twej woli. 

Mila, 
Powolnym będę i rabem. 

MIRA 'D ,\ , I mężem? 
FERDYNAND Och, tak radośnie, jak gdy dają wolność 

niewolnikowi. 0to moja ręka. 

W szekspirO\\'skiej komedii namiętność zarówno mężczyzn jak i ko
biet je t całkowicie pozbawiona owej strasznej powagi, owej fatali-

tyczncj konieczności, które towarzyszą temu uczuciu w tragediach. Amor 
mimo to nosi w tej komedii przepaskę i kołczan ze strzałami. Te strzały są 
jednak nic tyle śmiertelnie zaostrzone, co upstrzone barwnymi piórami, zaś 
bożek miłości zerka niekiedy spoza przepaski. Płomienie palą się w tej ko
medii mniej żywo, raczej świecą, ale w każdym razie są to płomienie i podob
nie jak w szek pirowskich tragediach, tak samo i w komediach miłość odzna
cza si~ prawdą . Tak, prawda jest zawsze cechą przedstawianej przez Szeks
pira miłości, bez względu na to w jakiej postaci się ukazuje: może nazywać 
ię Miranda, Julia albo nawet Kleopatra. 

W chwili gdy raczej J>rZ) padkowo niż celowo wymieniam razem te imio
na nasuwa mi się uwaga, że oznaczają one trzy szczególnie znamienne ro
dzaje miłości. Miranda jest przedstawicie1ką takiej miłości , która [lie podle
gając żadnym wpływom historycznym, niby l<wiat nietkniętej i dziewiczej 
ziemi, które j dotykać mog1 tylko stopy duchów, mogła osiągnąć poziom 
najwyższego ideału. Pieśni Ariela ukształciły jej serce, a gruba zmysłowość 
objawiała się jej tylko w odstraszającej, obrzydliwej postaci I(alibana. Mi
łość, którą wznieca w Mirandzie Ferdynand, nie jest dlatego naiwna, lecz 
napełniona delikatną serdecznością i pełną pradawnej, prawie bajecznej 
czystości. Miłość Julii ma podobnie jak współczesna jej epoka i otoczenie, 
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charakter bardziej romantyczny, bardziej :redniowieczny, niemal przeczu
wający bliski okres renesansu : jest pełna barw i blasków jak dwór Scali
gerów, a przytem silna, jak owe szlachetne rody lombardzkie, które były 
spokrewnione z rodami germa1"1skimi i potraf i ły równie silnie kochać jak 
nienawidzieć . Julia wyobraża miłość epoki zdrowej, młodzieńczej, jeszcze 
nieco bruta lnej, ale niezepsutej. Jest nawskroś przeniknięta żarem zmysłów 
i siłą wi'ary owego czasu i nawet zimne klepienie grobowca nie pokrywa 
jej ufności ani nie gasi jej uczucia. A nasza Kleopatra? Ach, ta jest j u ż 
przedstawicielką miłości w okresie upadku cywilizacji, w okresie, którego 
piękność już zwiędła, którego pukle choć z wielkim kunsztem pozwijane 
i namaszczone w zelkimi wonnościami, są przecież tu i ówdzie już poprze
tykane siwym włosem; \\' okresie gdy pragnie gwałtownie wychylić już nis
ko pochylo'1y kielich. Ta miłość jest pozbawiona wiary i wierności, l~z mi
mo to nie jest mniej porywcza i żarliwa . Maj ąc pełną świadomość, że 
tego żaru nic nic ugasi, niecierpliwa kobieta dolewa jeszcze oliwy do ognia 
i jak bachantka rzuca się w płomienie . Kleopatra je t leniwa, lecz kieruje 
nią jej chęć niszczenia . Miłość jest zawsze jakimś rodza jem szalel'lstwa, 
mniej lub bardziej pi~knym : l<!cz w tej egip kiej królowej miłość wzmaga się 
do najsfraszlhvszcgo obl~<lu .. . Ta milo : ć jest przelatując'! kometą, która 
\Voją ognistą miotłą zamiata ogromne prze trzenie nieba, przestrasza 

wszystkie gwiazdy na swojej drodze, jeśli ich nie strąca, aż \\'reszcie, ża
ło ' nie się ku:cz1c, rozpada się niby rakieta w tysiącach iskier. 

Tak, piękna Kleopatro, jesteś podobna do traszliwej komety i płoniesz 
ni-0 ty lko na własną zgubę, lecz niesiesz też nieszczęście swoim w półczes
nym .. . Stary bohaterski Rzym żałośnie kończy się w chwili gdy się po jawia 
Antoniusz. 

Z czym jednak powinienem was po równać, J ulio i Mirando? Znów patrzę 
ku niebu i szukam w nim podobnego do was obrazu. Być może, mógłbym 
go znależć za zasłoną gwiazd, tam, gdzie nie sięga już mój \Vzrok. Być mo
że , jeśliby pl rn1ce slo!lce miało również łagodność k iężyca, mógłbym je 
przyrównać do ciebie, Julio. Gdyby zaś łagodny księżyc był obdarzony rów
nież .larem słońca, mógłbym go wówczas przyrównać d.o ciebie, Mirandot 

Przełożył Paweł Her tz 
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Zenobiusz Strzelecki 

TEATR ELżBIETAl'ilS l(I 

Teatr angielski rozwi n•1ł się w śn:dnio·.vieczu. Z religJijn~<> przeradza sil! w świe~ki 

o t 'rnatyce filozofic znej i pa tri oty ·znej, z teat ru na święto - w teatr popularn y iw 
co<l ziet'l. Miejscem przedstawień są pocz ą t kowo podu·órka oberż . 

ARCHITEKTL'RA TEATRU 

Teatrem typowym w epoce e!ż ie! atiskiej je t teatr '„G'.obe" w I.ondynie. J~t Io 
ob zerny kr} ty dachem budynek trzypięt r wy.ota czający koliste bo:sko pod go ł ym 

niebem. w budynk u mieszczą się gal rie d'.a widzów; są to balkony drnwniane. uln 
• ozdoby pamnlowanc jas};rawą farbą . 

1a bo; ·ku. które s tanowiło parler, wznosi ię pi::iJ11 os t, prc:cL nium t<:>a!ru, .szl:ro· 
koki 8 rn, głębokości 12 m„ wysoko'ci I ,GO m„ otoczone nisk ą bH'.ustrad ą . 

Pomost łączy się z jednq ze ścian teatru; chroni go przed deszczem dach w 1rnrt y 
na dwóch kolumnach. Właściwa scena znajduje si ę w głębi; jest ona dwupiętr •wa ; 

na de>le, w pnc<llużeniu proscenium mieści ię a!k C>wa, nad niq balkon. Bramy p<> 1>'iu 
~tronach alkowy lączą pr c nium z aza t r.5 ą aktorów. Za sceną mieści się równ it> .! 
m~gazyn kostiumów, rekwizyfornia i biblioteka . 

,\ ktorzy r,rr:ili n;i proscenium, więc byli d 1 r,e widoczni d'.a ogółu publiczno'ci. 
Kurtynę pos-iadała tylko a'kowa, cala scena była więc odsloniętą d!a widzów. 
'ad dachem se •ny wznosiła się wieża zawierają ca maszyn erię teatru. '.'\a jej s z c z y~ie 

powiewała flaga. godło teatru. P <przez jedno z oki n wieży trębacz dawal sygna ł pr ZŁ'<I 
początkiem przed tawienia . ' 

,\ rchi!ektura teatru clżbieta11skil!go rozwiązy\\-a ł a potrw by ów c z~sn go dramatu, wy
m; gaj<iceg licznych i .szybkich zmian m'e jsca akc ji. 

\\' alkowie pokazywano morderstwo Dunkana . rausta w pracowni, za kurtyn .i 
11i;mvy ch<Jwal się Po!oniu z; na balkonie Julia zekiiwa ta Romea. stąd Ryszard Tl pak 
tował z. Bolingbrokc'm, by! to r6wnież pokład ok rę tu w „Burzy", mury bronionego 
mia ta na które atakujący przy pomocy drabin starali się wedrzeć z proscenium. 

Balkon sluży l za łożę dla bogatych widzów \\' przedstawieniach, w których nie byl 
pot rzebny do gry aktorów. 
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Brak kurtyny w ch11rakleryJtyczny sposób odbijał się na literaturze dramatycznej. 
P1-;arz mu_ial wprdlv::idzać i wyprowadzać ze sceny wszysbkic swe postac;c. Wyniesienie 
trupa Po!oniu z.a przez Ilamlela . Hamlota przez żolnic-rzy Fortynbr.asa, Króla Lira w za
ko1iczeniu !ragcdiii ~t rozwiąza niem niewygód sceny w sposób genialny. 

Dl;1cz-ego między dwoma kolumnami proscenium nie zawieszono kurtyny. umożli
w ia j:1c. pod tą osłoną, usunircic „lrupów", bez pobudzenia śmiechu widownP Tca! r el żbie
tal1sk i jcdm1k nie użyl lego środka ; kurtyna pojawi się w Anglii dopiero pod koniec X\'11 

wieku. 

Wiadomośc i o archi1eikturze tc::ilru ":żbicla1i kiego są l>.ardw sk'!pe \\'ieclrn nno;n 
opiera sir przede· wszystkim na rysunku podróżnika llo!endersKiego J. de Witta z roku 
l f. 16. który przed. tawia teatr „Lab~ź' '. Ciekawe są również rysunki wyobra.żajqce 
widok t-eatrów z.zewnątrz, mic<Jzy innymi panorama dzielnicy teatralnej Londynu nad 
Tamizą z IG20 r„ na które j widRć wszystkie osiem · teatrów· wys kk.: pierścienie lub 

w!„:okąity oznaczone chorą~viami. 

DEKORACJE 

Dclroracja była ubr>ga, lecz nie ogranicza ła s ię jedynie do napisów. Czasami napisy 
były losowane, przede wszyslk·im nad bramami dla oznaczenia miasta z którego wycho
drn, lub do którego wchodzą żoł nierze . Przeważnie jednak używano dekoracji fragmen-
1;1ryczn<'j. Z wieży nad sceną opuszczano drzewo - Io d'łkoraC)a lasu, żagiel oz nacza ł 
<·kr~·t. krata więzienie . Te konwencje teatralne były doskonale rozumiane przez public1. 
ność, zresztą dekorator ówczesny operuje równie czrsto „przystawkami" w cel u tech nicz
nego rozwiązania licznyd1 zmi;rn. W owym czasie toc7.yl s i ę zaża rty spór miedzy teatrem 
klasycyzującym, którego autorowie uważali się za dziedziców Sofoklesa. a teatrem awangar
Jc•wym l\1arlowe'a, Szekspira i wielu innych; trwa ł również pór między poetami , odg ry· 
wa1ącym i role k,1planów wyższej srluki, a dram.llopisarzami, pogardzanymi i źl e pla1nymi. 

Oto jak w „Obronie P oezji" F. Sidney opisuje niedostatki teatru, dając nam zarazem 

obraz ówczesnej inscenizac ji: 

.Jv\amy Azję z jednej strony sceny, Afrykę z drugie j •i tyle na dodatek królestw . że 
aktor gdy wchodzi, musi powiedzieć, gdzie się znajduje. Widzimy trzy kobiety pochy. 
laj~c się jakby zbierały kwiaty - należy wyobraz,ić sobie, że scena przedstawia ogród: 
nag:e dwie armie rzueają się na siebie, uzbrojone w cztery tarcze i miecze, i j.1kież 
serce okaże tyle zatwardzialości, by nie podzLwiać tu potężnego starcia?" 

Skromna deo.koracja w polączen i u z architekturą sceny s! \\'a rzala właściwy teren gry 
Dzięki temu konieczność zmian nie hamowa ła akc ji d ramalów eł żbiotańskich. · .'ie było 

.antrak tów : potrzebę odpoczynku myślowego wid za za pakaja ły sceny bu11:eskowc, g-r<ine 
przez kloW1rtów na kanwie tekstu, a czasem i bez żadnego związku ze sztu ką. 

Spis zaehowanego inwentarza dowodz i istnienia marterialów dekoracyjnych: kilka d · 
mów, niebo, piekło, las, pi ęć gór, dwie studnie, dwa więzM!nia . 16 murów obronnych. 

pustynia . .. 

Spis rekwizytów: śnieg, potwory, ~·ęże, owoce, zbro ja, b roń . . . 

Kostium bardzo bogaty, z prawdziwych i drogocennych materiałów , jaskrawy, mie
niący się, przeładowany i modny, stosowany był we wszystkich sztukach, zarówno staro

r zymskich co współczesnyc h. Kostium historyczny z pretensją do wierności wejdzie 
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cena s:.:ek pirowska u.·/g rysunku de Witta : 1516 r. 
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I . 

w użyrie dopiero w okresie romantyzmu. Postacie z krajów od ległych, fabularnych. po
towory, zjawy u b i erają sig nieco dziwaczniej, lecz bez żadnej dbałości o wierność, fol klor 
czy kor.~ekwcntną jednolitość fantazj i. Kost iu m by ł elementem na jbardziej dekoracyjnym 
w teatrze elżbietańsk im. 

PL 13LICZ~OSC 

Publiczn 1" możemy podzic!ić na trzy_ kakgorie, według za jmowanych w teatrze m:q:;.:. 
~ a J bicd n iejs i , lud, drobn i rzcmieś!nh:y i mieszczanie, ma rynarze wreszcie, obsadzają miej ca 
na part rzc, stoją na zirn1i. Bogatsi siedzą na galeriach, dworzanie na pro<>cenium. Ci 
byli niemi:e widziani prz.cz aktorów, którym przeszkadzali w grze, rozmawi;ijąc mi~'<lzy 

obą, przybyw;1j:1c z •"'PÓźnienic:n, wychodząc z hałasem p<xlczas akcji ccl!!'m zwrócL·nia 
na sil·bic uwagi. :\icnawidzil 1ej pub!iczności prosc niowcj równid i lud zbity u stóp 
pomostu, któremu arys\okrncja za ·taniała aktor ·w, przeszkadzała •w uważnym słuchaniu 

pasjonującej akcji. 

Ponie\\·11ż teatr był miejsc m nicmora'ny:n, kobiety dobrych obyczajów, chcące uc7.l~· 

stniczyi: w wido\\ isku zakrywały twarz ma - k ~. P anująca wówczas moda amerykaóska 
pa!enia f aJt-<:zek, nawet przez kob: y, dopełniała obr:izu wid,)wni e1żbietar1skiej . 

Przed,; a"denia -G<lbywilly się po południu, kmiczyly się przed wieczor~m; na znak 
ko1ka spck 1 alu opu zczano chorą~il!w t atru. P· .clcrns przedstawi ni;1 palon wonne ga· 
łęzii:. \V :;tęp był płatny, teairy nie mogły '.iczyć na subsydia rz;idoWl'. Cza em wysiłki 

były wynng-rndzanc z kasety kró!~w:kil'j . lub przez lorda prott>klora. 
J L'<lnakze smak afl~rtyczny widzów. mimo różnic klasowych, był oo si bi~ zb!iżony . 

Ohyczaje dworu mało różnily si~ oo lud,;wych. . a!\vnosc, gru bia1istwo, porywczość, 

zab ,bon, cechowały jednych i dru~icl1. Dramaiurg elżbietański pisze dla publiczności 

o wyrówn.~nym r><niomie umy: łowym. li ~'<lzy scemi i widownią i ·tnie je kontakt wspól
nego przeży ia rzeczywi · tości tcatrnlncj; dlatego w wieku Elżbiety jest tylu g-enia'nych 
pisarzy, dlatego moż liwe są spory o a·11ora „Hamleta": ksi;!żę czy aktor. Sztu k teatra!· 
nych mirdzy 1.580 a 1600 rokiem napisano więcej niż I 200! Wiele z.1ginęlo, zaś ck t nie
mal w zystkich zachowa nych jC'st zddormowany. 

ARTY Cl 

Sytuacja <iklorów była początkowo niela wa . Traktowani na równi z i brakami i zło· 
dz ic jam i byli narażen i na więz ien i <' i prrgierz. To też zespoły teatralne szu ka ją protekcji 
lordów, miłośn ików sztuki. 

W 157-1 Leicester -otrzymuje patl!nt króle.wski, gwarantujący wolno'ć dla jego trupy. 
W dwa lata później. w roku 1576 powstaje pierwszy teatr angiel ki założony przez J;i
me-;a Burhage. Była to ni wielka scenka przeznaczona d'.a możnych wid zów, a!e z:.po
cz;itkowuje ona w:panialy, ebol' pól wieku tylko liczący okre5 rozkwitu Teat ru ElŻbie
ta 1iskiego. 

W ko1icu XV I w. Londyn ma siedem teatrów, nie licząc dwor kich i uniwcrsyh ki h; 
mic·szkaiiców liczy wówczas ledwie 200 tysi\•c y. 

W roku 1599 powstaje słynny teatr „Gl<"bc" zbud()wany prz„z Rysza rda Burbagc . .-y. 
na Jame~a . Z cza. cm dyrek!orem \.'go teatru zo.staje Szekspir; tu grane są jt•go naj· 
sl<iWnicjsze dramaty. Znakiem „Globe" jest !Icrku:es, d źwigając y kulę ziemsk•! -

2 

Szybko organizują się nowe ze poły aktorskie. Kierowniki m ti.:.1tru jest dyrektor. 
Ak orzy d zie l ą się na członków i pensjonariuszy. Pierwsi byli udzi.nlowcami feafr u, dru· 
d1y ot rzymu ją wynagrodzenie miesięczne. W pólpraca była uregulowana ~zczcgólowym 
kontraktem, zabraniającym gry w innym tea!rz , karzącym surowo spóżnien ia i zniszcze
nir. ko tiumu. 

Kariera aktorska rozpoczynała się w wicku mlodzie11czym. l(obiety w teatrze el żbie 

ta1iskim nie występowa ł y, role żeńskie powierzano najmłodszym ak!ornm; nil'jcucn wsła 

wiony w tych r !ach za miodu, gra je również w wieku pól.nicjszyrn , wywoluj~c cza· 
em kpiny publiczności baryton wym głosem, którym przcmm\ ia Ofelia. A!uzje do tego 

spotykamy u Szck pira. Rozalinda mówi: „Gdybym była kobietą, poca lowal.ibym tych 
t;pośród was, k1órzy mają brodę". K!l oopa!ra w oczekiwaniu na przedstawienie: „ .. .i zo
bac z ę męską Kleopatrę naśladującą m• ją osohę miauczenie:m". 

Widol.- ogólny J;:;i(•/11 it-y teatralri r j Londynu H' 'g w półr:esnl'g o s: tyr/111 

Najlepsi aktorzy zyskali s );JW{', nazwiska ich i portret y zachowaly si~: R Burbage. 
wykonawca roli Hamlefa, Field i Kny11 ton, którzy występowali w dramatach Marlowe'a. 

Grę aktorów utrudniali ar1stokraci, s iedzący na proscenium, a równ ież i halas pa· 
nujący na ;widowni, gdzie nie l>rakowalo z łod z iei , pijaków i prostytutek. T~ atmosferę 
wykorzystywali kl<Jl\vni dla pokazów sztuczek ak robatycznych, budząc śm iech widowni, 
I cz jednocześn ie od rywając uwagę od sztuki. Szekspir piętnuje aktorów chcąc y ch 
w lalwy sposób zdobyć poklask tłumu. Jiam'.et takie daje wskazówki swoim aktorom: 
„Powie z te wiersze tak, jak ci pokaza ł em - potoczyśc ie, swobodn ie. I nie połykaj w y
ra1ów, jak to rDbią nicldórzy. Bo w takim razie już wola łbym , żeby moje wiersze wy 
krzykiwał woźny sądowy . I nie macha j rękami jakbyś drzewo pilowa!. We wszystkim 
trzeba zachować miarę. Nawet , że tak powiem, w wichrze burzy, w miotaniu s ię na· 
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miętn~i powinno 
nalito nieśmiałym . 

a słowa ruchami. 

się osiągać pewną formę. . . A z drugiej strony nie trzeba być <a
'\ajłepicj jest słurhać rozsądku . Trzeba miarkować ruchy słowami, 

B~ !c lylk~ nie zapomnieć o naturze ... " 

Sław.i teatru i powc;><lzenie materialne zespołu zależy nic tylko od aktorów, I 'cz przL'tl · 
wszystkim ot! dramatów T atr nabywał manuskrypt sztuki i wystawiał ją: Jdd ut\\'ór 
miał powodzenie, teatry rywa'izujące starały się go zdobyć przekupstwem. Gdy nie dało 

się przekupić suflera i aktorów, chw;lano się innych sposobów: kilku specjalnrch spi
sywaczy przychodziło wi<'lokro'.nie na przedstawienie i uczyło się sztuki na pami~·ć; na
stępnie odtwarzali całość i dramat był gotów do gry lub do druku, gdyż lej piracki j 
metody chwytali się równi eż drukarze. , ·ie było żadnych praw, które by zastrzegały wła

sność dzieła au•orowi. Przęr i wnic, teatry często fałszowały dramat wstawkami, królami, 
przeróbkami. Sz bpir zacz:Jł swoją karierę pi. arską jako poprawiacz sztuk •ea ra:nyr 1. 

Jego retusze zapewne wyszły na korzy 'ć. rzecz miała się inaczej z utworami Szck:pira 
puprawianymi w innych teatrach przez mniej utalentowanych ówczesnych sekretarzy !i ' e
rackich. 13rak praw autorskich ciążył zkodliwic na dziełach drukowanych. Wydania 
.. dzikie" zniekształcały teksj. utworu, p;imi~ć „spisywaczy" zawodziła, pow1arzann blędy 

autorów, zmieni no ko!cjność scen . . . 

Elemen: muzyczny zm1jduj~ szerokie za~!osowanie: dźwięk trąb, bicie ko!ló11• w cc
n11ch bitew. gra na lul:ii i p!tśil wprowadza nastrój sentymentalny. 

l'\\E fOR.\\Y TEATRU 

\iałeżaloby w·pomnieć je z<:ze lea!rze dworskim, a raczej o teatrze na d\\' rach. 
Zespół SZl:kspira p01.y-k11ł 5obie sl:-:wę, to też częs o gra na dworze króla, k5iażą t i lor · 
du\y. Tentr jego j1•st wyrCiżniony i korzysta z opieki i poparcia króla . Pozwolono 
Szekspirowi „przcds1awiać wedle swej wygody , komedie, tragedie, sztuki hislnrycz
n( i pastorałki zarówno d'a n<;Szej (króla) rozrywki roSobislej, jak i dla korz~·ści i przy
je'l1ności naszych poddanych w jaki11ko'.wiek mieście, wsi lub uniwersytecie na Zl'~o kró
le~! 11·a". 

Przedstawienia na dworach odbywały się przewazme w salach krytych pałacu. przy 
świct:c pochodni i kandelabrów. '.'\aprzcciw p·<lium królewskiego montowano wysoki p<>· 
most służący za scenę tcatraln:1 Przedstawienia dworskie byly inscenizowane z więk
szym bo:tactwe.m środkó1\ wizua'nych, iluzjonistycznych i piro!ecl11;iicznych. J\ró!owa 
E'.żbicta byla gorącą miłośniczką I ·atru. jeszcze wiQkszym adoraforcm lej sztuki był 

Jakub 1-szy, rozumil'jqi:y, że dramaty, szczegó!nie historyczne, podnoszą p!endor 
i i:opularność władzy kró!N\': kie j. 

Lecz d\1•ór bardziej się Jub0owal 11· „mask11ch", wy !awnych widcwiskach drama•yczno
ba'etowo-nu~ycznych z zaslu. owaniem wswlkkh maszynerii i efektów epoki. 

Zt>społy tealrnłnc podróżują cz~sto. Zamknięcie teatrów na skutek zarazy, sankcj' 
<1dminislrncy jnc za prze:winit>nia. bójki, don y wrogów teatru - purytanów, zmu u1ją 
aktorów fo opuszczenia sto'.icy . Wędrują poprzez Anglię ze . ceną na kólkach, zatrzy
mując ię w każdej wiosrl'. Podscenie łuży im wówczas za garderobę, a rnkwizy1y 
i k ·!iumy są jedyny n elementem dl'l..oracy jnym. 
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SCii\ LEK 

z bil>gi ·m czasu przt>d ·tawicnia tają się bardziej dckoracyjnl', wy tawne. elekiy 
tealralnc wzbogacaj•! się . Podcz.;is przoostawienia „Henryka VIII" z.apala . ię dach od 
strrnlów arm<rtnich, i słynny „G. be" ginie w płomicni;ich. Przepadają manuskrypty 
i większość kostiumów. 

Dyr ·keja i ar<torzy postanawiają zbudować nowy lea!r i w rok po pożarzl' 30 czerwca 
IGI I ro:..u przed~lm\ienia S<J na nowo podjęte . Ale Swk. pira już nie ma \V Londynie 

l frhu11,1ruhcj11 ·""""Y 1•/żuif'l11ń. hi ej 

(P.. owuł Zeno hi11'1. Strzelecki) 

·a wspaniały r-0<LWOJ teatru nic wszyscy p<t!rzą z zadowoleniem. \V r. 1632 puryta 
ni Ż.Jdają zamknięcia jednego z teatrów - bez skutku . \V nast~pnym roku ukazuje 
~i~ ostr:i : ojszcrna krytyka instytucyj teatralnych, napisana przez Prynne'a. Autor z. -
staJ> skazany na dożywo!nie więzienie. lecz mimo to ataki się mnożą. W roku 1637 
teatry · •! zamknięte na przcci~g jednego roku pod pretek tern zarazy ; p upływie termi
nu odżywają mi nowo. Lei.:z w 1642 r. zarządzeniem puryta1'1 kiego parlamentu teatry 
z tają definitywnie zamknięte, budynki rozebrane, aktorzy skazani na chłostę . 

31 



Teatr Elżbietański po 46 chlubnych latach istnienia życie zakończył. 

Ostatnie lala - to ok res dekadencji. Znacznie wcześniej odchodzi Marlowe, zabity 
\\' bójce, uniknąwszy w ten sposób palenia na slC>llie za ateizm. Greene umiera w nę<lzy, 

umiera Be<iumont, w roku 1616 umiera Szekspir w swoim rodzinnym Stratfordzie, nieco 
później Jonson, Dc.venant .. . 

Zburzenie scen ci'żbiet~1ńskich miało doniosłe znaczenie w nnwoju architektonicznym 
te-;itru . W braku konkurencji zwycięża scena wioska, pudełkowa, zamknięta . cofnięta od 
·widza w swój własny świat, obfita w dekoracje kulisowe, próżna treścią. bez ideo!ogii. bez 
autentycznego ob!icza. Z tej sceny pudełkowej do dziś trudno się wyzwolić wspól<:zesne
mu poecie dramatycznemu, inscenizatorowi, aktorom i dekoratorowi. Istnieją próby po
wro'u do sceny ełżbieta1iski<?j, lecz sztuczne wysiłki inscenizatorów muszą iść na darmo. 
jeś l i polrz<'by literatury dram;i!yczneJ ich nie uzasadnią. Jacques Copeau starał się wpro
\n1dzić formy owej seeny w teatrze Vicux Gulombier - wysiłek bez trwałych rezultatów. 
Dekoratorom wsp<)kzesnym trudno oderwać się od obsesji dwupiętrowej sceny szekspi
rowskiej . która rozwiązuje trudności inscenizacyjne Hamleta, Romea i J ulii, Burzy .. . 
W unię-cie sceny na wide>wnię, otoczenie aktora publicznością, niej1.."C!nemu archilektowi 
teatru przyświec<1, niejednego reformatora kusi. Phm taki zaspakaja potrzebę nawiązania 

kontaktu z widzem, wspólnego przeżywia.n ia rzeczyw istości lealralnej, - ważny warunek 
odrodzenia tea· ru . Problem ten odnawia się w Po!sce wobec perspektyw zdobycia no· 
wego widza tea.'ralnego, wierzącego, entuzjastycznego, nieprzywykłego do szab'.onów 
<lrl y.s t ycznycli. 
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Zenobiu z Strzelecki 

„Wyticorn e to ll'ar:yst wo , iadalo rra .~ce rr ie, .-o bard:o p::es:lrnd::alo 
ak torom ... " 

(ry . K ay Ambrose) 

• 

Ka rol Stromenger 

MUZYKA ELZBIE TAT'JSKIEJ ANGLII 

Kiedy w roku 1558 na tron w Anglii wstąpiła ostatnia z dynastii T udorów, 25-le1nia 
Elżbieta. córka IJcnryka Vlll·f!f' i nieszczęś'.iwe j Anny Boi yn. mloda kró'.owa była dobw! 
przygolO\\'am1 do rządów, a kraj byl przygoiCJwany aby \\'cjść w stan kwitnienia -
1..arówno politycznego jcik umy<;lowego. E l żbieta, chci\\'<l . wladzy, despotyczna, k11pryśm1, 

przecie nie jest typem ukoronowanej dzierlatki z bajki Andersena 'icprzeznaczona do • 
rządów. nie wzrosla na dworze wśród „j<.'<lwabnych tro:.k". wychowana w rygorze niemal 
ascetycznym, przcchodzila twardą mlodość. Towarzyszylo jej młodości widmo matki na 
szafocie straconej z wo'.i ojca, surowego tyrana Sama prze<:hodziła rozczarowania 
i nieporozumienia milosnc. A przecie po ojcu odziedziczyła zdrowie i silę życiową. które 
z:,wszc przcbijaly się poprze! pl t_y 0prz<'C:wie1i"tw jej diarakleru. Lmi.ala •zwle-kiić, aby 
w chw:li de.:ydującej okazać tanowczość, dla racji tanu umiała stlumić o a.bisie sym
patie, kazała stradć zbtrn owanego Essexa aby poh"n plakać po nim, była raz iinezy jna. 
raz zn.>wu rub<Jszna. Sprawy miłosne nie mąciły jej rozumu politycznego, przeciwnie 
clozgcnnc dziewictwo Elżbiety (osłonięte przepaską tajemnicy) bylo nawet środkiem poli
tyki zag-raniczncj. Przez dlugie lata zawsze kroiły się jcikieś ewentua!ne narzeczeństwa 
królowej, nigdy jednak nie dochodziło do jej malżeństwa . Przetrwala w panleń twi 
Bylo \\' niej coś z jędzy a jednak nie byla typem starej panny. bo obca jej byla zaciekla 
pryTlt'ypi;ilnośc. Umiała zachowai: miarę w ukaraniu poz< r nancgo przeciwnika . umiała 

roz':azy\\'aĆ, a.e wiedziala kiecy i koi;o stę ma radzić. odróżniała zwyklych dworaków od 
ludzi wybitnych. k óry~h jej było potrzeba. łowem - umiala grać swą rolę, a naczelną 

jej ro!ą bylo wysiadywanie wielk .'d kr<.>ju. 
Lytlon S!rachey, w jednej ze swycl ładnych książek, opi-uje, jak ta wieJka dama, 

zakul;ina w sztywne brokaty, z glow.1 < ·,idzonoi \\' kroch'11alonej kryzie koronkowej, osoba 
niepor~:znego niern u posobienia. może nawet wielu rzeczy toczących się wkolo niej 

nic rozumiala . a jednak zawsze miała pewny instynkt w sprawach poli:yki. Wszystkie JL'i 
niekons;:-kwencje w postrpowaniu 111ożn<1 tlumaLzyć - teatralnie! - z sytuacji clrn ih
wej, ni<'powlarzalnej . Czy Szr.kspir zauw<tżyl, że ta królowa. którą on nazywał „Gwh!.d.J 
Zach"<lu". „Dziewiczą Gwiazdą", „Diitną" byla właściwie jego ukoronowanym koleg~1 -
aktorem i ;1ulor-em. choc na inm·j «cL·nie? Czy znów ona zd:.iwalJ sobie sprwar. że pnd 
konie~ jej panowania wzcszlo \\'iclkie 5Jo1ice tca'ru angic'.skiego, i jeszcze coś znacznie 
wi~'"ZC'j!o CYJ wiełkooci na.T.do\\'ej - wkspir? On i jego kró!owa byli j szcze zh~ t 
snbie wspólcześni, aby m J>g'.i :i9 wi<lzieć z historycznej perspektywy. Ale czy tak bar
dzo na siebie wzajemnie patrzyli' Czy nie żyli raczej c>bok siebie i niezbyt blisko? 

l czasem dużo legendy i anegdoty nazbierało się wokoł leg królewskiego patrono
wani;1 Ltuce Sz~kspira. Za „pop11:ranie sztuk i nauk" zwyczajowo każdy ukoron •wany 
anałfabe!a odbierał l\VÓwczas pochwaly . Ilisl rycznie pewniejsze są le szczu1Jłe wiado
m·1~ci o !rudach i opora.:h przez które przebija! się Szekspir, aby wreszcie uciułać tro
chę pi niędzy za k!ór~. zapewne bez pomocy królewskiej, kupić sob!e mógł domek 
w swym mieście rodzinnym. J\ie byl emerytem z łaski królewskiej. Oslatecznie i pen
-;ja !ysi;Fa liwrów rocznic. klór:1 ·w kilkadziesiąt lal później Luawik XI \'-ty wyznacza 
starzej:!cemu <;i~ Moli~rowi n'e obci~żala zbytnio szkatu ly króla, płacącego setki tysię<:y 
ksii1żr:orn i dzi<;dzicznym dygnitarzom bez zaslug. A po śmierci Mo'.iera król la kawi~ 
poizwal;i. aby zmarll"mtt wznil!Siono grób wysoki na jedną stopę . .. 
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Zdziwiłaby si~ m'Jże Elżb;e!.'.I, gdyby c z ytała w his torii dzisiejszej, że chwałą. bodaj 
n<ijwil'.kszą, jej pano-.vania był Wil!i.'.lm Szc''-pir. Dumna a równocześni~ 'pedantka, rnz 
\\'ic'kodusz.na to znów zręcznie maskuj~ca swą obłudę. łącząca pruderię ze śmiałości~ . 

wyniosła i zręczna, micw;ila Elżbida f:nvory'ów, ale nikJllllu nie dawał· się prowadzić 

l zn.1j:Jc al'ansc z ludźmi byle nic m:iłżcris.kic, była ona jakby uosobionym wzorooi po!i· 
\y ''i sw!'go kraju. Gdzie też w niej tkwił człowiek? 

By!, muzvkalna, ch~lnie g-rywała na wirginale . Zapewne służ:rla jej muzyka jako 
~rod ek higieny duchowej, po cakxl:d!'nn~j pracy królcw. kil'j - pnclobnie J<1 • później 

• m'.lzyka była codziennym regula orem umysłu Fryderyka pru kiego. I w tym szczególe 
była Elżbiet<i p• ~!acią rene.ansowej Anglii, trzeźwej i jeszcze szors kicj. ale już chciwej 
Juchania jakicgo:i Ari 0}'.a. ż;id;1a zhumaniwwnnej m lodii dla harmonijnego zakończenia 

dnia pracy. Grunt angielski okazał się urndzajny pod uprawę muzyki Jesz.cze miej. co
wymi tylko wie'kościami byli angielscy kom ozytorowie w połowic XVI . go wi ku. ki dy 
Elż'1ieta była ' młoda, nur' wieikich styl ·w muzycznych płyną! dalek na kontyncnde. 
w Italii, Flandrii. .~\ locłą szczepionką była. importowana do Anglii, muzyka włoska. 

Oczy·wiście, droga tego importu prowadziła przez dwór królew ·ki . Jak wirtowie 
w Szkocji, tak i Elżbieta . o' acz11ł<l ię ludźmi. którzy podróżow<11i i n;1bywali poloru 
w Italii, prze trzega'i reguł byczajności dla ~wiat'Y\vców, przepi anycli w „Il Cortcgiano" 
Baldassaf3 Castig'ione. ~ ~i!i się nieraz z wio. ka. taJiczyli włoskie pawany, correnly. 
galiardy. Już dobrze znane były te t11ńcc w kró'.cwskich rezydencjach St. James, \Vhile
ha~l. Hampton Court . albo na dworach arystokra!ów, jednak niewiele osób jeszcze „cho
dz:ło do kościoła krokiem gal'ardy, a wrncało w rymie kuranty" - jak mówi Tomasz 
w „Wieczorze Trzech Króli". Anglik średniego . !anu umiał tańce i śpiewy własnej grzę
dy, a mało jeszcze uprawia! muzykę arty tyczną. W kościele gmina nie śpiewała chó
reni, tylko śpiewal tam chór zawodowy. Bo też młody ko::.::iół angielski prawie że nie 
miał wła nych ·piewów, jeszcze części ka!ckkicj mszy dłuao utrzymują się w angiel
skiej praktyce koście~nej, a wiadomo, il" i;-re;.;oriańska jednogłosowa ar beska bynajmniej 
nic jest środkiem umuzykalnienia rówrie ~ku'.e=znym jak protestancki chorał czyli pieśń 

gminy. 

Ani dwór, ani koś~iól nic za5zczepi~ły w A'1glii muzyki artystycznej. Ludność była 
muzyk<i!rn1. w jej 2.<łm;!owaniu muzycznym, już od wicków, zakwitały kwiatki w!a ne
g<• chowu. Tt:rnz. rnrnz częściej przybywały z kontynentu wzory i praktyki muzyczne. 
Tc ol c ~z czepy przyjmowały sir ~zybko na gałązkach tradycji miej ·cowych. /l\iej cem 
hnd ·w:i nie były jeszcze k{lncerty publiczne ty!f<o pr walny dom "Bogaciła się Anglia, 
socjalne w.arunki umożliwiały wielu ludziom tanu śr dniego życic \\' domowym dostatku, 
w poczuc;u pewno ' ci bytow;mia, be7. zm ry najazdów nieprzy jaciebkirh, jak to bywało 

w średnio\vieczu 1 l<ik w początkach panowania Elżbi !y nie było jeszcze g-ustu. nie 
był społcczc1i lwa muzycznego. Pod koniec jej rządów kraj był umuzyczniony. roi· 
śp ' Pwany. 

\\'iek XVI . ty byl wieki m lutni. Z opóźriieniem, bo dopi ro pod koniec tuleda, pow
sthją 1rngielskie kompo~ycjc lutniowe i śpiewy do 'utni . 'iicraz sam komp<nylor jest 
równocześni poet:i. utoicm teks u, kilka j st takich w Anglii przykładów tej iście rene· 
sansowej uni! pcrs"'llalncj - poety i muzy ·a Rozpqwszechniła się rnoda gry na lutni, 
nawe! u b~wierzy kii nci czekający na swą ko'.cj, mogli skracać sobie czekanie ćwicze
niem palców na cy l.'Inie, odmianie lutni. - ~ulnia nalcżala do d breg tonu, do stroju ka
walera lub damy. .<\1iała jednak .chodzić coraz bardziej d funkcji dekQracy jnej, bo 
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w kompe <.>n.::je lutni. trudnej d opanowania, wchodził lutwiej zy do gry wirginał, o<l. 
m:ana klawe. ynu (klawicymbalu). 

. 'ie był wirginał w_ nalazkiem anr;iełskim. a!c muzyka '' irginałowa jest wykwit 11 
renesansowej Anglii, ładnym przyczynkiem do literatury staroforlcpian wej. W. zys!ko c > 

w nglii pi:ano wtedy dla kościoln, wraz z dodaniem ~nżni. lyclr dy er acj! teologicz 
nych, nie jes' war e bodaj j~'<lne~ z irginal Book'ó\\, 1 y ·li pięknych, tylowycl1 zbioró .v 
utworów wirginał~vych. 1ajobfilszy i naj · ławniej zy 7. tycl1 zbiorów posiada bib'.iote~. n 

uniwersyt eka w Cambridge. Jl'~! to tzw . Filzwilliam Vir~inal Book. iewiadom d'a 
ko<.!o. nil'wiadomo kto z~rornad7il przez GO lat {156·1 - I J2S) najcelniejsze utwory wir
ginałowe . Zebrał ich około 300-tu, w ar ydr.ic!e zbioru i wyboru, dokumencie wiernego 
z~miłowania pol:iczone~o ze zmrw:-tw 11. To chyba z'1ici;- d!11 królowej? \azwaoo go 
td. na pod,tawie p. 4rio'yczn,•go przypuszczenia, Queen Eliza11etll' Virgin I Be k. a· 
0~;m!lo ·i~·, że przypuszczenie je t mylne, Wi\!C poz · ala naZ\\a zbi ru po jednym 
z późni jszych właścicieli, z rodziny Ft!zwilliam. 

Zbiór z;iwiera utwory dwudziestu ke>mpozy!orów angielskich . na czele figuruje na-
zwisko \\'iliama Byrd'a, ' ybitniejszego kompozytora muzyki kościelnej, zalożycick1 

zkoły angielskich madrygalbtów, - następnie znajdujemy nazwisko Jolrn Bull'a, do· 
klora wszechnic w Oxfordzie' i w Cambridge, s!.iwnego wirtuoza gry na wirginall· 
i orgllnach. Gilles Farnaby występuje jako autor f:intazyjnyd1 „utworów charaktery
stycznych", - Or'.ando Gibbon , ·e _· t nazwiskkm rnanym również z kompozycji ma
drygałów Polem idą pomniej i: John ,\'\unday, Pell'r Philips i kilku bezimiennych 
Krótkie przeważnie utwory t go zbioru wirginalowego, nieraz opa1rzone są tytularni 
programowymi. tzn. zap Aviadaj_:1. alb sugaerują jakiś opis muzyczny, z.resztą opis 
zawsze mniej więcej z kręgu tematyki madrygałowej. w1~c: dzwony. bitwa. pochó I. 
burza, śpiew ptaków. Formii - poniekąd nową - są w;1riacjc. formą bardzo clrn
raktery tyczną są „Iancir ·• (fantazje) w slyłu wielogłosowym, j szczc bliskim wo

kalnej wielogłosowo:ki. Jednak wyraźnie już zarys wuje się wszę<lzi tcchnik<t k·'.•t
wi zc;wa, pecjalnie foricpianow pa<aże, ozdobniki i figuracje. To już wca:e zaawa -
sowany słył instJ umentalny, nowy, postępowy i specjalnie angielski. Oto księga -
ni:icrciadło angielskiego renesansu: włoskie elemen y, na miej eu zasymilowane. 0'1J 
szekspirow ki rys tego wirydarza sadzonek bcych, zdrowo zaklimatyzowanych. S.i 
j!.'<lm11.i także sztuki rodzimego pochodzenia - !arice angie:Skie, piosnkl taneczne, my
'!iw:kil! ianfary. Tak, to zb:ór w stylu elżbietań k·m. 

Sama przecie Elżbieta grała na wirginale, jak tKierdzil jeden z muzyków, grała 
,.ĆMrze, iak na kró!1rn'<!"· I znów pa 4riotyzm ang:,:·ki chciał nazw~ '\\;rginal. wypro· 
w.adzić od krółew:kicj dziewicy. Okaz;1ło ię j dnak, że n;1zwa ta już i I la w cza:;ie, 
kiedy Elżbiety j :zl'ZC nie było na świecie. Ale i li' r ()zwian~ legenda nic od1iiera 
k»'oru i zapachu wir~inalowym ksi\"Y• m i ich elżbiet;ui~kiemu stylowi. Ta kró!owa po· 
d bna j<>s! do katalizator;i, k•óry nic bierze udziału w zwi~zku chemicznym, ale którego 
obec·no~ć potrzebna jest w zachodz:irym Z\\ iązku . i\\oże nic ma tyle jej osobislej zasługi 
\\ angiełs'·im ruchu umysłowym jej czasów, a!e poza tym ruchc'm zawsze widzimy tę 
„Triumfuj;ic~ Orianę", ,J(ró1ową Wróżek", „Basi!ea Maris" - J<lk j:! nazywały pane
gir3ki, '. ę Queen Bess, jak znów ją nazywał familiarnie lud. 

Lutni . wirginały - nic byłaby o jeszcze w komplecie muzyka elżbietai'1skiej 
Anglii, dla dopełnienia atmosfery pozc..,f;iją . do omó\vienia madrygaly i t~atr mu
zyczny. \\' r_ 1588-ym wychodzi \\' LQnd ynic .,Musica Tran. ni pina", zbiór wło kich ma-
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drygalów, na 4 i 5 rrlosów śpiewanych, z tek ·tarni tłumaczonymi. Publikncja ta była 
pr1bud ką dla kompozytorów angielskich, którzy śmi e l ej i części ej zaczęli próbowi;ć 
w tym roduiju kameralnie zespołowej k mpozycji na śpiew. Poeci pisali do madry
gałów lt.!ksty angielskie, wraz z tekslami pieśni do lutni s laly się te teksty skarbnic:) 
staroangielskiej poezji· Jirycznej. 1 aslała wnet moda śpiewania madryga łów, wej 
„kameralne j muzyki 16-go wiek u". J u ż dawnie j pisywał madrygały WiJJi3m Byrd, 
~le dopiero szczęśliwe posunięcie wydawnicze jakim była „Musica Tran alpina" dało 

pc-czątek !ej bardzo stylowej zabawy towarzyskie/. kul! uralnego sportu śpiewania 

madrygałów. Jeżeli tu działal snobiZIJTl , to w dobrym znaczeniu. Bo chyba przykład 

te~ mody madrygałowej nie szedł z góry. 
I znów: •włoski plemnik pad<i na grunt angielski, nastę.puje rozkwit gatunku, 

w od!T''·• nie miejscowej. '\ie by łoby raz.kwitu angi I l<iej madrygali tyki jak nie byłoby 
~onelu Szekspira bez wzorów z Jta!ii przybyłych. I jak onet szekspirowski odbieg 1 

od typu petrarkij ·kiego tak madrygał angielski jest inny niż madryrrał włoski. Wspólną 

C'eCh<J po10s!aje t01\•arzy ki ~harakter m<idrygalu i jego domowa praktyka W Odr11-
dzeniu wł kim, w angie! kim renesansie, muzyka pięknie i harmonijnie łącz y się z do
mem, z towarzyskim ż yciem. Je · z~ze nie istnie je wie:ki omnibus koncertów publicznych, 
j~zcze pusta popi owość nie zachwaszcui muzyki, której przecie n e uprawiają 

~ami tylko wybran i, bogaci, uprzywilejowani. W Anglii jak we Włoszech są pomosty 
między melomanem z ludu a artystą. Sly ·zy si~. że w wielu domach angielsldch słu żba 

domo\\'a bierze udział w cowieczornym muzykowaniu zcspołCYWym wraz z państwem. 

Muzyka równająca siany - może to jeszcze frazCI . ogólnik - ale w Anglii to już 

rys cha rakterystyczny. 

Za i.ada'.i parln rzy, śp i rw;1!i m;idryg ły z nul, umieli czytać n11ly g'loslm, co hyb 
w:<,>k ·7.;! sztukij niż późni~j gra w bridgc'a A lak po" ·zcchna byla w ·Anglii szlachetna 
mzrywkil madrygałowa. że u człowieka „z 'owarzystwa" nicumiejl,'lność czytania ma
dryg11IÓ\\' byla raczej szczególno'<:ią. r toczyła się między uczestnikami niby śpiewana 

r ~m wa, n<i cztery, pięć, szd~ głosów, ~ ~: wy h (niedublowanych, bo chóry angi !skir, 
pc1za kośc iołami nie is nialy jeszcze). l(ażde zdanie tekslu ma rysunek mclodyj11y, 
lrazę, którn „imitacy jnie" przechodz i ła kolejno przl'Z różne glosy. Byla lo wielogło

sowość· niezl1yt uczona, towarzysko zhumanizowana. Teksty były milosne, bukoliczn , 
pastoralne. ew; to na w ·tępie opisany o!iraz przyr <.ły dawał sposobność d wysnuwania 
rei! ksji sonetowych. Madrygały były artyst yczn:i formii już dawniejszego i do.;ć 

pnwszcchncg- w Anglii zwyczaju śpiewania kanonów. "-\amy w Szekspirze sc ny łakich 

„round . ong "', które np. humorystycznie śpiewa pijacka kompania . 

W roku 159 1-ym wychodzi .pierwszy zbiór madrygaló v kompozycji wyłącznie angi 1-
sk iej, są Io mad rygały Thomasa Morley'a kompozytora osob i ście blisk iego Sz kspi rowi, 
Morley był moż e doradcą Szekspira, w szczegółach lekc ji muzyki. którą Hortenzjo daje 
Blance w „Poskromieniu Złośnicy" (1593). I częście j jeszcze będzie Szck pfrowi potrzebny 
udział muzyki. Ale jak przoo lirwia ł i ~ w tych czasach angielski teatr muzycz,ny? 

Nie i stn i ała jeszcze, nawe! w lt'1 1i i, właściwa opera. kied y w roku !565- ym angielsk i 
muzyk-poeta R!chard Edwards zespol~m chłopców śpiewaków króle-wskie j kapeli, wy
stawił sielaRkę sceniczną „Damon and Py!hias" z muzyką po części własną , po części 

inr>ych kom ozyt.x ów angie'skic 1. By ło to widowi ko w rodza ju włoskich sielanek. 
faszcze nie opera . tyl ko dialogi , recytac j wierszy, przeplatane śpiewem i mu.zyką 

instrumentalną. połączen i e dowodnie Ś'\li iadczące o odwiecznej a wzajemnej tęsknocie : 
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s•eny i muzyki. Królowa widzia ła to przed lawienie, \\' rok później widzia ła d rugą 

angielską pr tooperę Edwardsa obiecała au orowi wynagrodzenie, którego on jednak 
11 ie dożył, bo umarł w roku 1566-ym. Ilipoleiyczna historia - co by by ło gdyby .. 
może \\' tym Edward:ie dopatrywać się możliwego, ewentualnego za!ożycie'.a angielskiej 

<'prry. Mi:i la jedn<!k s-rc.na angie!ska j uż '\via ną formę s~ ny muzycznej: mlł!ique 

PART HENlA 
o r 

„Partheuia", ::b i6r ll fll'ar6u• 1l'irgin 11/1m·~· ,./1 , 

fw r tll 1 y111 ło ttll ( 1611). 

. „Maski" były kombinatem: amator kiej ma karady, ze ·p1cwami, ta1iccm, muzyk.i 
in't:umcntn:ną. Pierwotn:e był Io pochód, korowód zama-;kowanyc:h, z crnse:n przybyła 
akc ja na ·cenie, dekoracje. kostiumy. Aby stać ię teatrem brakło „maskom" właściwie 
tylko lałego tea'ru i zawodowych aktorów. Więc charakter towarzy kiej zabawy 
w mitol ogię i a 'c&'<>rir. zbliżał „maski" do francuskich „Ballets de la Cour". cna 
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\\ 1-tym akcie „Burzy". kiedy Junona i Ceres składają życzenia młodej parze, a nastl.)pnie 
hńcz:1 żniwirrz i nimfy - je I przykładem angielskiej „masque" , tealre'll na teatrt.1:~ . 

Dawn przed Szekspirem znał teatr angiel ki związek muzyki z dramatem. 1 nie 
ly'k w po„iac! muzyki „incyd ·n alnej'' (wymaganej akcją. sytuacją). W dramatach 
J\\arłowc'a sceny „nieme'' czyli pantomimiczne, odbywały sil! przy muzyce in„lru · 
mentalnej. Dopiero Szehpirowi muzyka służyć miała do czc:goś więcej niż ly\k do 
llrozmaicenia i ozdoby wiJ wi' ka. \\' .. nic ' y Letni j" czary !a ku ate11. kiego, a bar
<lz:l.!j jeszcze czary na wy pie w „Burzy" - to już nie tylko nastroje muzyczne, ale 
wlączrnie do dramatu muzyki ja'·o mowy rzeczy niewymownych. \V tych sztukach 
·~1.!kspir muzyce oddaje cześć jej władzy, jeszcze wyraźniej niż w łowach, jakie 

o muzyce mówi k iąż~ Illirji (\\'ie~zńr Trz" 11 Knlli) . <i1l>o Porcja (Kupic-c \\\n ki). 

„Burza" miała specjalnie Mpi an;! muzykę, _klórej autorem yl - jeszcze w teatrzC' 
~l;k ·pira - Robert J hnson . W I .ym wieku Thomas Arne napisał znów do tejże 

„Burzy" muzyk~'. jego dwie pieśni Ariela („:\a dnie mórz lwój ojciec leży" i „B~·dę miw 
s~ał razem z pszczółk·!" J ciesz) ly ·i popularno 'cią . Jeszcze późn i ej , w 19-ym wicku 
Arthur Sullivnn, kompo7.y .or wdzi~•cznej operetki „.\1ikado" i po nim kil ku innych kompo
zytorów rozprawiało . i1; z pirknym i niełatwym zadaniem wycza rowania muzycznej poezji 
_.Ru rzy" . JC'dnak nigdy In najbiirdziej muączna szt uka Szekspirn nit· otrzyma ł a muzyk i 
ó trwa l zych urok:1ch . 

Aulcnlynncj muzyk i z najdawniej zego teatru Szekspira zachowało się wcale :;p ro. 
\\' każdej niemal sztuce Szekspir wtqca wzmianki i cytaty muzyczne, przytacza tek 1y 
populnrnych piosenek. nazwy tańców, postacie śpie :1ają pieśni, ba'lady, kanony . Są to 
<1!bo melodie znane w jego za~a.::h , .'.llbo jego wlas1e teksty wymagają komp()Zycj'i spe
cjalnie de nich napi ·;mych. Autentyki muzyczne i najdawniejsze kompozy!!je d~a sztuk 
z~k pirowskich z~brano pieczołowicie, najlepszy ich zbiór podaje Louis C. Elson w' swej 
k-iążce „Shak• •. pear in mu~ic" (Londyn, 1901 ). "iektóre melodie znane w czaŚ<lch 
Sz kspirn, znajdą si~ w Virginal Boa-ks, w późnie jszym nieco tomie muzyki wirgina
łowej „Parthen ia", inne w zbiorach ballad ludowych, inne znów zachowane były w lon 
dyl15kim eairze „Drury Lane", po którego pożarze w r. 1812, zrnkon truowano je 
z pamirc1, nawet w kilku wersjach. dość ze sobą zgodn ych. 

Dziwne wrnżenic robi czytani;;! me.lodii „szekspirowskich", np. do sceny, kiedy 
Oklia „ofiara ze sf r melody jnych" śpiewa „starych melodii urywki". ~ie bez pewnc-g 
wzruszenia r:zytamy mo'.odie przyśpiewek obłąkane j : „Dzie1i dobry, dziś św1ę y \Va 
len y", , . Czyli ż on n·e pmvrócil", „Bo luby mój Jasio, to skarb mój jedyny". W „\\'ie
czorze Trzech KróT' błazen otrzyma wą starq me'.odię „Czemu uciekasz, kochank') 
drOQ"a?", a Czkawka z Chudogębą zaintonują au!cntyczny kanon „ iedź cich ty hul
taju" . Zachow<J ł y się też pieśniar kie gr.Aeski l(alibana, jeszcze w wersji Johnsona. 
z r. 1611 -go. 

Wide ludowych melodii \\'$pomnianych przez Szekspira , zachownlo (do niedawna 
przynajmnie j) popularność pielęgnowaną angielską zachowawczością i t rad ycją . Te me1odie 
pojawiają się w dzi-iejsz ych inscenizac jach ang-!clskich, choć poza Anglią przeciętny · iu
chacz nic za uważy ani ich patyny ani aulenlyczności. Zre zlą dzirki ni~krępowa niu 

się t rad ycją angielską . \ dwieście lal po „Snie . 'ocy L ln ioj" pCY'.vstała muzy,ka Men
delssohna do_ tej ko:nedii , „po!encja'.ny" romantyzm Szekspira ze polil się z muzyką epoki 
r mantycznei. komedia otrzymała swą atmos ferę muzyczną, której napró ż no szukalibyśmy 

np. w „ nie N cy Letniej" wielkiego Henry Purce!la (koniec 17 . go wk ku ). 
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Po czasach purytanizmu, teatry angiC'lskie znowu ot worzyly swe wrota, nnslal praw
dziwy zal lea!ru. A~e wtedy już Szekspir nie. odpowiadał gustom „subtelniejszym", 
by ł au1or·~m „przestarzałym", lematy i m tyw y szekspirowskie słut:yły do adapt:icji . I tak 
„ 'en "icy Le' niej" przek~z'akił 5ię w pitni rn imę, do której Pt.1rce!I napis.li muzykę. 
'ap;~l!l również muzykę „Bu1 zy", ale cLo adap1acji Shadwella. O~y:;:inalny Szekspir już 

nie podobał się publiczności angiebkiej. Są więc w tej wyspiarskiej zac howawczości 
nieraz zadziwiaj:icc luki, - na ctki lat znika angielska twórczość teatralna, mu· 
zyczna - bogaty kr.lj kupujr muzykr. sprowadza znakomitości z kon1 yncnlu, w kia ·yc~ 

nym kraju tragedii rwą ·ię nici tradycji, potem następują czasy wskrzeszonych ku!tów 
i pietyzmu , choćby antykwarskirgo . A'.e czy kiedy powróci artystyczny urodza j jak za 
Eł ż bi ty, ki~dy to Anglia przeżywała miodowe miesiące z muzyką, mistyczne zaś!ubiny 

z teatrem) . .. 
Karo l Stromenuer 

Z DZIEJÓW SZEJ\ PIR A H' POL CE 

Wiktor Hahn 

HA MLE I P LSCY 

J. 

Pierwszym 1 lam!C'!em poi kim j l Gu ~w w pięcioakl 11vej tragedii J ó ze la 
l( o r zcnioW$kiego niela (1825). I'orzcniowki, który wid ział w Szekspirze 
na jwi ększ ·:;:o w poezj! dramatyczne j poetę, nieporównanego w kreśleniu charakterów , 
wypowiedzia ł przekonanie, że utwory Szek pira powinny być wzorem dla każdego auton 
drnmatycznego, nikt h.J\viem glębi ~j nic wcjrz..ał w duszę ludzką. l on sarn za wzorem 
wielk iego mist rza poku il się o naśladownictwo Ha.ml la. 

Tlo wspomnianej tragedii Korzeniowsldcgo je t zriacznie uboższe w porównaniu 
z llarnlc1em . Poeta przedstawia nam k nflikt miłosny w dusz y młod ego Gustawa , który 
pokochawszy Helenę zrywa z narz CZ"Jl:! swą Anielą. czym powoduje jej ś nfen:, Anle'.a 
bowiem nie mogąc przeżyć te(!o ciosu. pozbawia s i ę życia. ll e:ena w::. ępu je d 
k!aszt ru, Gusta\\' zaś w pocwciu w111y . że postępowaniem swym 7.lama ł życie dwó h 
kochających go kobiet , p<>pełnia samobójstwo. Gus aw kreśli na wzór Hamleta w kilku 
ffi C'no'. -gach głów n e rysy swego cha rakteru: je.go myśli 

nieraz wznosiły go do tych przeds ięwzięć, 

kt óre młodz ien i ec tylko powz i :ić może, 

a wielk:i du za uskutcc7..nić. $mia ło. 
lecz nadto śmia ło bujał w tej krainie 
uro 'e ń , której i tot, której kwiatów 
na ziemię przenieść i w pra wd ziwe ż y cie 

wniC'ść niepodobna . 
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Cierpi też tak jak Hamlet na brak woli. Litując się nad opu'ilczoną Anielą. posta
nawia zerwać z Heleną, niebawem jednak nabiera przekonania, że Anic'.a, „jest d'.a niego 
niczym", zdaje mu się bawiem, że naprawdę kocha tylko Helenę . le i t posfanawienie 
je.·t tylko krótkotrwale; nie może pogodzić się z myślą, ·że Anie\· ma tracić na 
zawsze: 

J.akto) już jej nigdy nic ujrzę? Jaklo? 
Ona jest niczym dla mnie? Oehl ·przeklęta 
Sprzeczności serca. śmierć od ciebie lek za. 

'a wiadomość. że Helena, chcąc mu zejść z oczu, postanawia wstąpić do klasztoru 
(przemiana mot u z tragedi' Swkspira , w której Hamlet radzi· Ofelii pófć d kia z. 
toru), zrywa o talecznie z Anielą Pod wplywem j j śmierci dojrzewa w duszy Gustawa 
myś! samobójs wa. Na cm~n arzu, gdzie Jeżą zwłoki Anieli, „na marach , przykryte bia
lym prześcieradłem", wypowiada tuż przed zgonem, jeszcz jeden mono:og. Scena 
cmentarna charak!erystyczna jest także przajęciem kilku drobniejszych motywów 
HJmleta. m. in. wprowadza Korzeniowski lak jak Szekspir grabarza, rozmyś'ająceg 

nad śmiercią która jest w ·zy. !kich istot ludzkich udziałem. 

2. 

Szczęsnego Kc~s~k, '\vskiego w zdefektowanej tragedii Slowackiego, znanej pod 
lyluł..:m Horsztyński (135). nazwa! już przed la'y Józef Tre,1ak Hamlcttm 
po l s k im, a okrc:i.~enie to przy h~to p<Jwszcchnie. 

s~czrsny Słowackiego przeży\\'a tak amo jak Ham et wielką rozterkę duchową . 

Przeświadczony o zbrodni '" jeg ojca. nie wie. jakie ma zająć tanowisk . Jci.cli 
oś\\'iadczy się za ojcem - zdraj ą Ojczyzny, stanic razem z nim \\' obozie wrogim 
n:irodowi; wrfąpić prz ..:hv ojcu, nie poz\\·?';i mu milość jak'! żywi mimo wszy„tkl) 
ku niemu . St:1d \V duszy jego ustawiczna lraszliwa niepcwn ć i rozterka. co m:i 
pocz~~. - walka między najświętszymi o!.>owiązkami: milośd;i ojczyzny i milości.J 

ojra. U Szeks ira sprawa cnla związana jest z tragedią rodzinną. u Slowackiego z tra. 
g<'Oi:.1 narc•du. lowal'ki prwlworzyl konflikt hamletowski w ten ~ób, ż u nil>gO 
gl~wn:1 n,ią akcji JCs zdra<ln i zbrodai~1 ojca w bee ojczyzny, u Szekspira na'o·nia. l 
rzecz caln związ<1n'1 je ! z rnmordowaniem ojca Hamleta przez K!audiusza i malzeń

sl 1vcm matki llam'.e'a. Gertrudy, k'6ra p~ślubil.1 zabójcę męża . 

Chociaż Szczęsny wyró l w atmo ferze zgnilizny mora'n ·j. jaka panm\•ala na dworze 
jego ojca, p;,;zostal niC' kalany, jest leż w ujęciu ~t~y wznio ły i pi\kny. Wy·zedł ty'.ko 
wskutek tych cirżkich przejść duchowych zlamany, peł<>n zw:,lpienia we wszystk . 
,.O, . mulek! smutek! cza cm jakaś błyskawica p'Ykazuje mi nicośt' \' zystkil:go. a na
wd nicość sam<'j myśli, mnrząc<'j o nicości" - wola w nzpaczy (w scPnie I-ej a I). 

Zwątpi! już o w zy·tkim tąd gorycz i traszna iTJni.a w je<,ro całym pD<>1\'-
pawnniu; niemoc i brak woli zmtmio:mj~ go lak, jak Ham!eta Jest według wlasm ~o 
okrdlenia niczym - móg-lby . ta,; się uż} te-cznym, ale nic może, nie chce. Sam czujt>. 
że nic może zacz~ć niczego. Jakie zaś pr7.echr dzi mrki, możemy poznać z kj 

. trnszncj myśl i, jaka rodzi ->il· w nim przez chwilp , - aby zabi(' OJCa, spra\\'Cę jego 
nie zcąść i udręczeń. 

\\lplyw I lamlcta widoczny ponadto w Hors z ty 1i s kim we wprmvadzeniu ducha 
ojca, w doradzaniu Anie'i, ahy W"tąpila d'> kla ·ztoru, przede wszystkim zaś w roz~va-
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Ż"niach nad nicose1ą w zechrzeczy. Charakterystyczne w tym względzie jest wyznanie 
Szczę.mego, że w grobie nic się nie śni. „Czy Sijdzisz, · - (a są to ootatnie iego ·Iowa 
w szczątkowo zachowanej scenie 2, a. V.) że myśl jest tak silna, że jej nie mog~ star
gać wypadki okropne życia) Czy dusza je!-.\ niewypaloną nigdy lampą? Czy ziemi;1 gro
bowa może jej dać nowe ko'.ory i sily wl!gocią jak kwiatowi? Czy dlatego niszczy 
ciało, aby dusza śnić mogla) .. . więc ,niszczy coś - dla niczego! Zastanów się i po. 
taw się na moim miejscu i myśl. Gdybyś ty mógl teraz rozwiązać tę zagadkę w. zys\

kich religii na świecie... Ja nie mógę do nieba zanieść pamiątkę lej nocy. A jeżeli 
nie będę pamiętać o tym, czym bylem: cóż znaczy to łc~wo: będę?" Jest to parafraza 
monologu I !ami ta .. być albo nie: być" . 

3. 

Focjusz, tragedia w pirdu aktm:h Adama Belcikow kiego (1 78). przypomina 
równi ż Haml ta pod względem za adniczego pumyslu i rozprowadzenia akcji, roz:Jry
wająccj się za czasów cesarza bizantyńskiego Ju lyniana I w VI w . po Chr .. Antonina, 
żona :ławnego ~·odza Belizarjus;rn, przypominająca Ger'rudę \\' Hamlecie. zdradza 
męża. Syn jej, foe jusz , dowiedziawszy się o tym, nie wie co ma począć; po dlugic1

1 

wahaniach Wj jawia ojczymm-.·i wemu zdradę żony. R'lizariusz zaślepiony nie wierzy 
ji:dnak Fo~juszN.vi. zarzucaj:)C mu oszczer two. Focju ·z, lak jak llamlel sam nie
zdolny <I czynu, zmusza kochanka Antoniny aby ją z.am rdował. poc7.ym także ocJliiN:i 

obie życic . W chwili zgonu ży" i nadzieję . że matkę w:1 odszuka „poza gro'il"TI 

.„ doskonalszym k z taicie i wy jedna tam jej przebaczenie". 
:\a wzór Ham!c1a .c!1;•rak1t·ryzujc ~ię focju z sam w t n sposób: 

Jnkąż mam korzy'ć, że gdy wszy cy w kolo 
\\" s;rn'e1i. twic życia szukaj;i słodyczy. 

ja naq ich głup. lwem i zl~cią rozmyś'.am 

i wartość spraw ich odmierzam sumicnil·m. 
O. ja1; mi ~i~·żkir przypadło n1d~nir! 

ta a!mo fen wpo'ród której żyję, 

jakim brzemieniem przygniotla mi piersi! 

\\' tlnrrihku dr.1ma1ycznym B •kiknw kiego należy F n c jus z do najlep zych jego 
utworów. 

4. 

Da'·zym z kolt-i „p !skini llnml 1e•11" je! Gustaw w pil·cioaktowej tragedii Kazi
m: <' r z a Glińskiego: Ob I•! ka n i (I 2) . Bohater utworu przeżywa podobne 
męki jak Hamlcl. mal ka j ·go bowi'm Am' ia j zczc ~ życia męża miala stosunek 
rnib ny z Rogierem, nauczycidem syna, który p•Jd \\·plywem >\'ego wychowawcy 
"traci! wiarę w Roga i ludzi. Dowicdziaw zy · ir strasznej tajemnicy. pragnie jak 
Hamlet ze.mścić się 1 o tej zcmścic wciąż przemy'liwa, nie jest jednak z powod1i nie
m y w li zdolny do wykonania czynu. „O! jakże moja myśl j l obląkana! O jak 

odwagi i ·.il m1 brn:;uj !" J w tej roz1erce duchowej doznaje ciężkich udr zei'1 serca . 
!ł agier , przPczuwając groż;ic mu ze strony Gustawa ni bezpieczeń lw , stara się 
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m)'śli jego zwrócić w innym kierunku i w iym celu wpro\\'adza na droaę je.go młodą, 

nit>winn:! dziewczyn9 Halin\!, wnuczkę żoł'lkrza napoleońskiego. Gus1a\\', pokochawszy 
Halin\'. uwodzi jq . '\ie mn<::ie przeżyć lwriby. popadia Halina w obł<)kanic jak Ofełi;i 

i topi s;ę w ·rzece. Dak j Amelia klrdzic kr życiu swemu, zażywaj;1c 1 ruc;znę, 
ginie t~l "amobójc:q ś:nkrc ią Gu ·faw Akcja „O b I ą ka n y c h" nasu.wn raz p·> 
1az zestawienia z Hamid :n. Roizicr to Klaudiusz. Amelia - Gertruda , Gusla1\· 
Ila n!•,.i. T!alim1 - Of '.ia . Calość j 1rwl\ n:i!cżycic nicumo'ywowana. ni ·pogl9bi na. 

5. 

„Wczoraj w no') czytałc.rn !Ia'l1lc!a. p raz nic wie.n klóry w życiu . .. .J st to dla 
mnie wprost rzcrz ni ·_ <lo poj~c ia. że dzis)ej~zy człowkk w k •ż<ly n prloż~niu . \'.' ka7 dym 
najbardziej nowoży!nym i zł żonym rozstroju duchowym. nic znajdzie w niczym tyle 
analogii z s~bą, ile w tym dramacie . . .. Hamlet - to du za ludzka, jaka była, jaka 
je;;! i pka bę<lzic. Pcoc!ług mnie Sz<.•kspir przcszool \\' nim gr„nice, zakreślone nawet 
geniu$zom. Bo Homera, !ub Dani<! rozumiem na t'.e ich epoki. Pojmuję. że mogli 
zrobit~ to, co zrobili - ale jakim ·pv-so)cm ten An~lik mógł w siedemnastym wicku 
przeezuć wszelkie ,Psychozy, bę<ląc~ wy wor :n dziewięlm1slego , Io mimo wszelkich 
. tmliów !farni cie, pozo· tanic d!a mnie wieczną zagadką''. 

Tak mówi o 1 larnlcciP L<>nn Pk zr>\\'~ki , a wlaściwie s:rm Sic n kic w i c J., który 
\ · :-.we j torbie podr · żn<!j mi.11 zaw:.z.: Hmnleca. Stąd nic dzi\\', że w R cz do am at u 
( 1891) zn~jdujemy czę lo wzmianki o lej tragedii, liczne wy jąlki z niej przytaczane. 

Ważniejszy jedn3k je,;! inny mom<>ni: boha er powieści o także jooen z poko'.cnia 
Hamlelowego w Po~scr: . 

Ploszow kiego podobnie jak !Jam!'ia znamionuje brak wo:i. cner~ii - całe Ż}cic 

zmarnował na zastanawianiu się nad swoją i totą. swym ch~rakterem . i Io stało się 
Jego chorobą, - ni:szcL~'ście n, to zlamało jednostkr wi !ce uzdolnion!) i wariościow:1 . 

Stąd słusznie nazywa go przyj<1ciel jego Sniatyński • czy s I y m Il am: el cm. 

Jak Hamlet, rozmyś ;i Ploszowski na<l przyszłym życiem: „ mk'rĆ jest takq o!chlanią. 

żc choć wiemy, że trzeba do niej zstąpić, lo jednak il kroć zs ąpi kl ' z naszych 
bliskich i kochanych. nam, pozoslalym na brzegu, dusza sic r zdzi ra z lrwog-i, żalu, 

rozpaczy . \Vszy~tkie row;no\\·ania koriczą i~ na tej kraw~dzi i chce sic ty'.ko krzyczeć 

o ratunek, który nie możt> przyj~ć 7.!lik;id . J'->dynym ralunkiem. j dyną pociechą moglaby 
być wiara, a!e kl nie ma tej świecy, len mO'Że popro·tu oszaleć na myśl o takiej 
wiecznej nocy . Dziesięć razy na dzic1i zdaje mi się, 'że to nie może być , że lo nie
podobnn, ż ~o hylo'>y zby. lr; ·zne, gdyby śmierć koriczyła \\'szy tko - dziesięć 

ra1.y na dzień mam poczucie, że tak jest". 

S!11d boi się śmierci, boi si\!, bo nie wie, co tam jest i widzi tylko ci mność bez 
granic. prtcd którą się wzdryga. .;\Jie wiem czy tam jest nicość, 'czy jakiś byl bl•z 
przestrzeni i czasu, czy ,molle jakiś wi..:her międzyplanetarny n:-.6i rnonnd9 duchową --
7 gwiaz<ly na gwiazd\! i wszczepia j;! w com;. ne>we istnienia; nlc wie.m, czy lam j t 
niezmi my niepokój, czy spokój, równie ni~rnierny, a tak do;,konaly, jaki tylko Wszech. 
moc i Wszechdobroć dać może" . A im bardziej się boi, im 'bardziej nie wie - nie 
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m że :am puścić tak ukochanej Anielki. dla k·órlj mógł i:;ic stać 'szczęściem, a stał się 
nieszczę'clem. Jdzie wi~c za nią, bo tak jej ś ubował przy !Ożu 'śmie-rtclnym, bo pierw
szym o' wiązkiem jego teraz być 

1
przy niej . „Albo am wspó:nie utońmy 'w 1 icości. 

;ilbo niec 11 wspó'.m1 b('dzie na z<1 droga, a tu, ~dzieśmy ·ię tyle 'nam~zyli, n5ech zo
stanie po 11a - tylko mi'.cz nie". (ostatnie ·Iowa są refkk.-em podobnych słów, 1akże osiat· 
nich Hamleta: „Res~ta jest rnilczcnit'm" Akt V., scena 2). 

, lje ulega w:1lpliwośi:i, że Sienkiewicz nadał Płoszow . kiemu z calą świadomością cechy 
l l:!m'.~'a, ; ża zupt'lniJ.:> nie lail lego wply 1 u. 

Wiktor Hahn 
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W HOŁDZIE KAROLOWI ADW ENTOWICZOWI „ 

Leon Schiller 

·NATURALISTA TR CH ~ I ROM ANTYK 

All deine spi Jendcn Personen , selb t das ngcheuer Kaliba n 
ist schon . . . 

U. BRAEKER: F.tit·as iiber hah.es11earr• · clrnuspiele, l ;/JO. 

Pol.skie piśmiennidwo kr) tyczne nie zn : ż) Io i~ je ·zcze do badań teatro
logicznych. Od cza ów Wojciecha Bogu_law kiego z.czycimy ·ię wci<.tż, 
mo_terdzieju, karmazynową olJojętnoś<:iq \V stosunku do krotochwll i róż 
nych widowisk, przez komediantów wyprawianych. Ap!audujcmy cza · m 
ich kun zt la kawie, dzi\\ imy . ię nawet skąd się on w tych chudopachoł
kach bierze, :cez . pisać o tym . i~ nie godzi. Stokroć ponętniej zą rzecz'.! 
jest rozwodzenie się nad za letami czy ust-erkami jakiejś bezwartościo\\'ej 
ramoty niby - lit-erackicj, niż '' icrny opis lub obszerniej za ocena gry 
aktorskiej, albo ałcgo prze.cl ta\\ icnia, co tę ramotę znośn<J <lla widowni 
uczyniły. l\a tym trz baby i~· przccid znać, a w !yd \\'yznać, że tak 
nic j st, więc ko1icuwe ka<l ncjc k!ictonu teatralnego, w którym ·prawo
zdawca tara się przede \\" ZY tkim zainteresować sob<!. ograniczają · ię 
jedyni do zdawkowych komp:ementów złożonych aktorom, lub też nie
wybrednych -zy<lerstw i obelg. 1k tedy dziwnego, że najmłodsze poko
lenia aktor ki i rdyscLkie nie orientują się w history Zll)m znaczeniu 
Wincentego Rapackic<ro i Kazimierza Kami11skicgo, prekursora i najdosko
nalszego wyraziciela icalizmu sceniczneO"o że Bolesław L · zczyński ucho
dzi tylko za genia nego improwizatora, a 2ólkowski za komika z boż j 
laski; że o wielkiej armi i aktor"ki j, okrywającej sła\q war zaw kie 
teatry rządowe, u schyłku ubieglego tulcda, wie ię tyle, ile jej nawymy
śla ł Włady law Bogu'law-ki. Za lat kilkadziesi<it, jeśli ten • tan 
rzeczy \\' krytyce teatra nej trwać będzie, je'li nie zjawią ię bodaj 
nowi Ehre;ibergowie czy Zagór cy, publicyści stosunkowo żywiej intrre-

•) Swiat lealrn!ny w je ieni b. r . obchod z ić brdzic czterdzicstolccic pracy sccniczm·j 
Karola Adwentowicrn . 
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suj<JC:Y ię tech n i ką · aklo'.a, poczn11 . krążyć naj f ał zyw ze cge~dy ~ Jerzy_m 
Le zczy11skim, Węgrzynie, Ost~rn :.c, ~u~o. zy, . Jaraczu. Juz o ich poi
cześnikach , Bończy i Weichcrc1e, pam1ęc prawie zaga'ła. 

Skoro tak jest, skoro w Polsce ypic się kopce narodo~\'cgo_ zap.omnie
nia żywym jeszcze, twórczym i czynnym arty t~m - nie dziw, ~c gdy 
" gronie p rzyjaciół i ko~cgów. Karo.a Adwen.tow1cza pow tal_a my .ł ucz

czenia 35-lecia jego pracy sceniczneJ, gdy nc1kzalo po~ 'Um<;iwac ca!oksztalt 
jego wysiłków aktorskich i ująć w obraz odtwarzaJćlCY •eh pełnię, kręt<1 

Ar/ w,.,1towic:: ja/w Mare i< Bru rus u· „}u/jn. : 11 Ce· 
: ar::.e 0 z'·k . .,. pira 

drogę roz\\ojow~ na tle kilku, z<lecydowaną !izjognoi:nię P? -i~dających, 
okr ów i\cia ieatrałnego - znów nasunęło się pytanie: z Jak~ch korzy

t ać źródei, czvim zaufa' relacjom, na jakich oprzeć się materiałach? 
I znów do, Źlo ~ie do przekonania, że to, <:o utrwa'.on~ zostało w recen 

zjach i impresjach fealra lnych z tych czasów, niewie l ką po iada wartość, 
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że komunały pochwalne pou adrc -em znakomitego aldora wypisywane, 
w najmniej zej mierze ni<' oddaj <) jccro indywidualności ani warunkÓ\\. 
w jakich ~ię ona krystalizowała; najwi. ej z tych dokumentów rodzinwj 
obojętnośC: możemy si9 d<miedzicć o poziomie litNackim ówczesnego 
r per.luaru. 

Jak bylo naprawdę, o tym mógłby \\i dzieć tylko am Ad\\·en!owicz 
i ci, którzy mieli szczęście patrzeć na rozwój jego artyzmu, długo i uważ
nie .. Ale Adwentowicz, choć umie być pełnym wdzięku causerem, gd\ 
się rozprawia <le qu i bu · d Cl 111 a 11 i i . , a nawet, prz) ki<'lichu, tę 
gim retorem - o ztucc swej mówi lakonicznie, pół żartobłi\\'ie i ra zcj 
ni<X:hę!nic . Opinia najda\\'niej · zych j go widzów jet dwojaka: j dni che<! 
\\' nim zawsze widzieć naturalistę, z epoki Pawlikowskiego, inni uwielbiaj ;! 
go za jego romantyzm. 

o:~ mni~, który go znalem, kiedy stanął u szczytu slawy, je t on i jed 
n) m 1 druinm potro ze . W naturali tycznych jego kreacjach mie~ci si~ 
tyle romantyzmu, ile naturalizmu za\\'ierają inkarnowani przezeń bohatero
wie dramatów romantycznych . Może dlatego, że światopogląd artyst:, 
choć się Jcztałtował w atmo [erze socjali tyctnej, nigdy n"ie okrzepł \\" dy-
cyplinie materializmu markso\\" 'Id go, lecz sklaniał ię ku mi tvce. 

A może dlatego, ie romantyzm po dziś dzień tworzy pod tawę i kopułę 
s<:eny poi l<iej, że literatura teatralna poza romantycznym dramat{'m mo
numentalnym (o<l „Trójcy" do Mici(1skiego i żerom kiego) nic potężnicj -
zego nie wydała , że ton romantyczny je t jedynym oryginalnym jaki 

scena polska ze siebie wydobyła i że ten właśnie ton nadał jej oblicze 
zupełnie odrębne? Może dlakgo, że najśmlel zy anti-estetyzm poi ki, 
najsurow za „nowa rneczO\\"Ość" , w dzi iejszym nawet wydźwięku swoim, 
posiadają lat wo dające się usłysz ć al i quot y, których i tnienie tłu
maczymy -obi wiekową nie\volą polityczną i nieprzeżyciem no\\ ych iorm 
bytu ·poleczneao? 

Moż dlatego naturalizm poi ki \\' <lobie szturmo .vej nigdy nie grz zvl 
drobiazgową „opisowośdą · a ty! analHyczny rprzejawił ię tylko \\. m·i
strzowskim e<ksperymencie Kamińskiego. Skłonność do liryzmu i „ zla
ch~tnego pato u" ; e,kshibitjonizm duchowy w momentach najbardziej pro
zaicznych, s.zarych, codziennych; humanitaryzm nieumiejący ię zamasko
wać i czy to chrześcija11skieao pochodzenia; eldatyczność zamia. t 
dozwolonej przez doktrynę naturali tyczną „nastrojowości"; pęd raczej 
do upięl:szania rz.enywistości, niż do jej odmalm\'ywania w „_o ach" 
najbru<lnic j.·zych; monumentalno: ć zamia -t kam ralności - olo cochv 
za adnicz polskiej interpretacji „nalurali tyczn j". · 

Zdaje mi ię, że w grze .\d\\'entowicza cechy te, przy całej jej pro !o
cie i uczuciowo'ci, występują w najsz'achetniejszcj i najartyslyczniej zcj 
formie! 

Role w nawskroś realistycznych dramatach Jb ena, Hauptmanna, Strind
berga, To! toja transponuje Adw ntowicz na tonację idealistyczną, pol
skiemu romantyzmowi wła'ciwą. J<'go „Ojciec", Oswald, Ro mer CZ} 
„żywy trup", nie mają w sobie nic klinicznego, nic są okazami schorzenia 
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p_ ychicznego, ani typan!i · w.~ h e.pok i śro~o\\ i_5k. W ujęciu Adwcnto\\ i
czu uleo-ają przedziwnej sub.1111acJ1 : odrywa1Q się od konkretnego m_omen: 
tu hist;rycznego i podłoża , zamicniaj;1 w ) mbol<', kryjące w_ sobie cos 
w! czncgo i ogólno-ludzki-cgo Ko ·tiu mem ich może być zarowno t_oR~· 
jak opończa ~ redniowi~zna lub .. rr~k koloro\\·y. Lo y ich ;o~gr_r-.vac. ;<; 
111 on·a tak dobrze w kandynaw11, 1ak w Pol ce albo ,,. za w11:c1e, wsrod 
g\,.j;żd i duchów, lam gdziĆ Lucifer oko '' oko z Panem rozmawia. • . 

„Pijany duchem" arty.:ta w zy:-tkie swe twory '' łasną duchowosc1;i 
przc~wiella . Więc napewno i Kalibana. . 

Ale, z drugiej .::.trony, ariclowym czy pro ·pero\\·ym po tac1om tyle prz)
Jaje Iu<lzknści, tak je na ziemię sprowadza, że nic przyszłoby narr: du 
gfowy prok tować, ad) by kiedyś. Hamlet~, K iędz~ Marka czy Lucif~rn 
zagrał „w pólcześni~". na tle reahsty~znei Mkora 'Jl. 

Obca mu je t jednak wszelka styhzacia . 
Brzydzi się schematycznPj gc tyki, nadm:crnej rytmizacji umuz)kal-

niania słowa . 
Zanadto jest naturalistą. 

Leon Schiller 

(Z jubileu zoweg~ wydmrnictwa „Karol Ad\\'entowicz 1899- 1934". 
pocl red. E. Świerczewskiego, Warszall'a 1934). 

Leon Schiller 

NA J BILEUSZ W R KU 1934 

Prawdopodobnie urodził się pod lą samą g\\'iazdą, pod jaką · przychodzili 
na świat wszyscy f antazjusze i entuzjaści, miłujący włócz~gę i boga_ct~v.o 
przeżyć. Prawdopodobnie, jak wszystkich wielkich aktoro\~, od dz1eci~

twa dr~czyla go tajemnkza ż<Jdza przeż~ wania i po \\"ielC>kroc od~warzama 
I<>. ów uroionych . Móglb) m przy:,i;1c, że w ·zkolc był złym ucz~1 m, a na 
kolei złym, urzędnikiem, bo przecież z pewno · ią dniami ca tymi przed lu· 
strem si adywał, nadając twarz) swej ry y otella, Karola Moora, lub H:r
naniego, albo uciekał za miasto, w pole, i tam głos swój na l_on ?ohatcru:\ 
ow) eh stroił. Zapewne takie interesowały go rzeczy, na klo re mn)_m me 
przy zloby do glowy spojrzeć : sytuacje codzienne, ludzie ~~arzy, tła nu:efek
townc . a pełne ;ir)zmu i z trudem daj<!C g_o · ią uchwycie patosu. 1ic ro· 
zu111iał wtedy jeszcze, czym jest ten tragizm potoczny, ale odczuwał ~o 
ublclnie i pamięć o nim na lata późniejsze zachował. Był aktorem na ~v1_e

'e. wi le lat przed wyświ<;ceni m. J t nim zawsze. Jccro prostota 1 JC: 
dyna w swym rodzaju nonszalancja mają w sobie coś aktorskiego. Chod~1 
po ulic scenicznie scenicznie gawędzi w kawiarni. Słowa jego układają 
ię w potoczy.te .:kwestie", a oczy błądzą marzycielsko \V regionach nie

ustannych natchn ień i po zukiwań aktorskich. Cały jego jakże romantycz-
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ny .• „habitus." )est . przesiąknięty teatrem. A nie · ma '" tym nic ka bot\ ii
sk1ego. 1 a1:v1ęce1 :omantyzmu po dziś dzień przecież zostało w teatize. 

. Z~częlo 1ę tak Jak zawsze. Jak w powieściach Reymonta, czy Szut
k1ew1cz.a . Jak to w swyc~ obr~zkad1 i \\- pominkach opi ują Wincenty 
Rąp~ck1 lub .dolf Walewski. Kolko amatorskie w sławnym mieście Ra
domiu, zorgamzowane przez fana tyka scen amatorskich, dziennikarza i po
•pular~zatora, K~rola Hofmana. Rok 1893. Warsza·wa wówczas, to: Za
lewski, Lubowsk1, Sardou, plejada wielkich gwiazd aktorskich na cenie -
szablon, ~a kuli~ami ~ rządy prezesów i ich. zauszników. K~aków : pierw
. ze krok~ Pa_whko\~k1ego'. w litera~urze scenicznej prym dzierży Bałucki, 
jeszcze 1ę me rozbiła bama z poezg Młodej Polski, jeszcze dramat naro
dowy reprezentują ~zujsk! i Bełcikowski, nie Wyspiański. Na innych sce
na.eh, „o?ok t~n<letne1 .swo1 zcz):z~y, mil. m_ak francuski , kult , pieces bien 
faites 1 popisy techniczne, mme1 łub w1ęce1 tego miana godnych wirtuo-
zów. Lukrecjówo i ciemno. . . ' 

Pi rn:sza r~I~.· na r~d.om kiej ceni~ amator ki j, kla y zna - ,,. „Od
ludkach 1 poecie . _Goscma wędrownej trupy Czystogórskiego przekre ' lila 
raz na ~aw;z,7 .kaner_ę młodziu~kiego 1;1rzędni~a kolejowego . Wstąpił do 
„to:varz)st\\ a i w ciągu lat kilku włoczył s1~ z nim po prowincji gr.\·
Wając W dramatac~, krotoch\Vi]ach, melodramatach, 8peretkach, ba ~ na
wet " '. operach„ ta~cząc w dywertymentach baleto'"\vych, śpiewając w chó
rach.! „prz!' m1cra1ąc głodu czasem" zgodnie z tradycją, jak bohaterowie 
Reymonta, Jak „Jeden z wielu" Szutkiewicza. 

Pier:_v zy" triumf stołeczny, oczywiście, znó\\- jak tradycja kazała, 
w „ogrodk,u , w teatr~~ na scz_on ogórkowy przez dyrektora Smotryckie
go po.d naz~ą „Odeon zorganizowanym przy ul. Chmielnej 9, w którym 
poci k1ero:vmctwem artystycznym Wacława Gąsiorowskiego i Zygmunt.1 
Przy~~1!sk1~?0 grywan~ ztuczk~ pod \\~dzięcznym tytułem „Zoko, małpa 
braz) l!Jska , „Ro~erta 1 Bartranda ', ale 1 „ ądy boże" Wilhelma Feldmana, 
a przed~ ws~y tk1m „ a1;iotnych" Hauptmanna z Adwentowiczem w jed
~eJ z rol głownych. Z owczesnych numerów „Tygodnika Ilustrowanego" 
1 „~cha Muzycznego" dowiadujemy się o niemałym znaczeniu teatrzyków 
ogrodko:_,· y~h dla war ~a\~' kiej kultury teatralnej. Zdobywały ie; one cza
sem na sm1elsze po urn~c1e repert.uarowe niż scena rqdowa . Dopuszczały 
d? !f.lo u młode po~oleme aktorskie, co w warszawskiej „Komedii francus
k1e1 było rzeczą me do pomyślenia. 

Po su_kc-csic war. zaw:kim - engagement do Poznania. Pierw zy t<>alr 
z praw~z1wego zdarzen~a, pod dyrekcją Edmunda Rygiera. Choć znów ta 
sama 0~mna~tyka techni~zna, wykonywapa na repertuarze nader eklektycz
nym, m1es~aiący':11 sztuki kasowe ze „zdrowym, pozytywnym ziarnem", jak 
1ę zumm: tragik - antrepr-cner wyrażał, Szylleró\ i zek pirów. 

w .reszcie_ rok t .9~0. Koniec fin ~e siecle'owego chaosu. owa era: 
Pa\~l!kow k1 ~n°azuJ d:ventowicza do Teatru Miejskiego we Lwo"'' ie. 
Two~ca polsk1eg? modernizmu scenicznego (naturalizm plus symbolizm) 
wywiera decydujący wpływ na ~rPak artystyczny i styl gry dotychczaso
~e~o amanta „~~lono~~go" i „bohaterskiego". Codzienna współpraca z ta
k1m1 wszechum1ejętnosc1 teatralnych mistrzami, jak Kamińs~i. Roman, Feld-
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man, Fiszer, Sol ' ki i Chmiełiriski, wyszlifowała jego technikę kompozycyjną 
i oducz}la zapewne improwizacji, którą się na prowincji musiał ratować . 
Na scenie lwowskiej kierowanej do r. 1906 przez Pawlikowskiego, a póż
niej przez Ludwika Helkra, człowieka umiejącego godzić spryt kupiecki 
z obłędem teatralnym, wypowiada Adwentowicz wojnę wszelkim szablo
nom, pokutującym jeszcze z epoki przed.naturalistycznej a przez widownię 
tolerowanym; staje się najżarliwszym propagatorem repertuaru moderni
stycznego w stolicy Galicji i Lodomerii, we wszystkich jej miastach i mia
steczkach, potem w Warszawie i Krakowie. Jego najulubie11si pisarze, to 
Przybyszewski, żuławski, Staff i Kisielewski. Gra we wszystkich ich ztu
kach. Jego najświetniejsze z tych czasów kreacje, to te, jakie dał w cyklu 
niema! wszystkich dramatów lbsena, w „Ojcu" Stindberga, w utworach 
scenicznych Hauptmanna, Hamsuna, Andrejewa, Tołstoja, Gorkiego. 

Jakgdyby mało mu było na scenic profesjonalnej tej walki o styl no w), 
przenosi ją Adwentowicz w r. 1903 na teren proletariacki: goqcy sympa
tyk socjalizmu, organizuje pierwszy we Lwowie teatr robotniczy, w którym 
wystawia „Nadzieję" Heijcrman a, „Tkaczy" Hauptmanna, „Podpory po
łeczeństwa" lb cna i „Marię Magdalenę" Hebbla. 

Zainteresowania jego wszakże nie ograniczają się tylko do tematów na
turalistyczne - psychologicznych lub nastrojowo - symbolicznych. ie mógł 
nie nęcić go eksperyment przemyślenia na nowo Szekspira. Po rewolucji, 
jaka ię dokonała na scenie krakowskiej, za sprawą Wyspiańskiego, nie 
mógł nie ulec czarom polskiej dramatyki monumentaln j. W Jatach 
1924-29, nie~trudzony poszukiwacz nowych podniet dla twórczo'ci aktor
skiej, oddał ekspresjonizmowi swój patos uczw;iowy („Od poranka do pół
nocy" Kaisera) a Bernardowi Shaw swój intelekt („Człowiek i nadczło
\Viek."). Aktorstwo jego nie traciło nic ze swej siły i blasku, gdy je uj;!Ć 
musiała w ramy nieubłaganej kompozycji przeciwstawiająca się niby - im
prowizacji, a właściwie swawoli niechlujnych aktoru ów, inscenizacja Te
atru im. Bogu lawskiego w „Róży" lub w „Nieboskiej". 

. Stworzył na miarę grecką tragiczną postać strindbergowskiego „Ojca". 
Pierwszy Peer Gynt i Brand pol ki nie znalazł godnych siebie następcuw 
w tych rolach. Ze wszystkich znanych nam ucieleśnień Hamleta jego ujęcie 
naj_bardziej zbliżało się do potężnej konce.pcji Wyspiańshego. Ale koron<! 
tworczości Adwentowicza pozostanie na zawsze twur najwyższej sztuki ak
torskiej: Lucifer w misterium Słowackiego o Samuelu Zborowskim. W lej 
natchnionej kreacji (dosłownie - natchnionej, bo w ciągu niespełna dwuch 
tygodni opracowanej) kupił artysta wszystko co było tęsknotą, męką i wia
rą przez długie lata twarzanych przeze11 bohaterów - całą walkę czło
wieka z Lo ·em, czy z Budowniczym świata, o prawo do . wolności. Dziś, 
gdy z wyżyny tego o i;igni~cia patrzymy na dawniejsze metamorfozy sce
niczne nieokiełznanej osobowości dwentowicza, widzimy, że od pierwszej 
chwili zarysował się w nich cie11 majestatyczny Lucifera - Adwokata, dum
nego Anioła, \\')'zwalającego się w cienpieniu wszech istnień, kture cierpie
niem jest jego własnym. 

Gdyby wszystkie zasługi art styczne Ad"' entowicza kiedy ~ straciły zna
z-cnie, lub zapomniane zostały, moim zdaniem, ta jedna przetrwać powin-
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na: oto w roku teatralnym J 929 - - 1930 kierowa! Adwentowicz Teatrem 
Miejskim w Lodzi. Tam odważył się po\ ierzyć wy tawienie kilku ztuk 
o tendencjach w owym momencie bardzo rewolucyjnych reży erowi, które
go wla ~ nie z powodu „nadmiernej" rewolucyj noś i jego tylu in ceniza
cyjnego wy zczula z Warszawy prasa i opinia burżuazyjna. Entuzjam wi
downi robotniczej, ubogie wieilce z czerwonymi wstęgami i męskie, wiele 
mówiące uściski <lłoni za kulisami - byly najpiękniejszą zapłatą za wszy ·t
ki napaści i intrygi, jakie później nastąpi I). 

O chwilach tych, zapewne sercu jego drogich, niech czcigodny jubilat 
pamięta, gdy u nóg jego leżeć będ'! inne wie11ce i inne dłonie u · cisną jego 
prawicę. 

Leon Schiller 
(„Wiadomości Literackie", War zawa 1934). 

W CZASIE OKU PACJI 

Do lów tych pisan eh w dniu jubileuszu drogiego Pana Karola, dzi ś 
po 13 latach niewiele dodać ,można . Mi trz na. z pozosta1I tym samym 
::;zlachetnym art tą i zlachetnym człowiekiem , jakim by! zaw ze. Jak 
przewidywaliśmy, nie ugi<!ł czoła przed okupantem, nie zukal ~ nim ~tycz: 
naści, ni w życiu ni w sztu,ce, nic \\'~ pomaga! wym talentem Jego niecnej 
ni z-ezycielskiej akcji. 

Adwentowicz oparł ię poku ie wy tępowania w l atrach i teatrzykach 
organizowanych przez niemieck<! propagandę, odrzucił \ y oko płaln~ pro
pozycje, wolał powrócić do znanej mu z lat mkidych nędz _ , z młodz1encz<1 
pas}ą dawnego bojownika o sprawę Socjalizmu zanurzyć się \V kon pira
cję, wspóldziałać z demokratycznymi organizacjami wojskowymi, ola ·zać 
opiek<) przcsladowanych ro<laków _ Bezpiecze1istwo osobiste ma_ło cen~! i o<l
wracal się jawnie od zubrawców, odważnie prze tawal z <lz1elnym1 

W noc ylwe tro\\' <J 1941 r., kiedy wypadki \vojcnne dla krótkowzrocz 
nych po iiyków tragiczne, w tych co po Wyzwoleniu odrazu stanęli ~ tro
nie Postc;pu, ,poczęły budzić nadzieję - w tę no . ) lwe · trową o połnocy 
w nicż:c zaszpicl<J\\ anym lokalu „Znachora" Karol A<lwentowicz „g!oscm 
ogromnym" zawolt1I : 1 iech żyje Pol ka' l natychmia l z \\'"Zystkich p; ri 
buchnęla ko~ 'nda :taropolska, co w dniach niewoli za h) mn narodo\\') nie
raz służyła: „Podni ś ręki,; Boże dziecię, błogo ław Ojczyznę miłą! " Wkrókr 
potom aresztowano go i o adzono na Pawiaku _ Zwolniony po o'miu mie
siacach, wr ·ci! do na_ mądrz jszy o cal doświadczenie derpicń więzien
nych, które zdy. kont-ował \\' dal -zej pracy kon pira<:yjncj. Bral u<lziat ,,. ze
braniach Podziemnej Rady Tentra!ncj, szykowal się <lo przy. zlej pra9 na 

dcinku cen luclowvch. 
w powstaniu zachowa! godność pra\\'O!!O Polaka, a przy całym romaon

tyźrnic jedynie słuszną orientacj polityczną _ I 5 sic-rpni~ \\:raz /.. Bry<lziil
skim, Wyrzyi<o v kim, , 1.aszC\\' kim, . yglerem:. Szym~nsk1m, Pos:;artcrn, 
i pbzącym te _Iowa dc-klamował• utwor jego p1ora : w1eloglo OW<! kantatę 
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na otwarcie prz). zlr j Sc ny ' a rod<. \\ ej . Bojową p1 _n nasz<i 
tradycję po: kiej DcmQkracji , w:<:><;zcz <J ą j j r}chlc odrodzenie. 
ł~ za ~ pujące na granaty i ogn iem mord rczym zicj<)CC 
W kilka chwii póź niej \\ yh\ orny loka! „Akl<irck" w zg:i -zcza 
gruzciw się zamic;iił. 

!aWi<!C i) 
przerwa
„;.; ro\\)" · 
i \\' I o· 

Po powrocie mym z przvmuso\\·ej tułaczk i t:polka lem Adwentowicza 
tam, gdzie b~ · ć po\\ inien - po :-.Ironie D mokracji Ludowej . 

I. -"- s. 

Stanisl<1w Dąbrow ki 

KARO L WIEL KI I 

Tak cię trzeba nazwać Mistrzu drogi, - dzi ·ie(zy wielki czaro<lzieju 
Szek pirnwski! 

Warto przy~mnieć słuchaczom i widzom dzi iejszcgo wieczoru o daw
nych Twych ścieżkach i drogach wiod<icych do sławy, o da\\ nych nieza
pomnian1ch kreacjach w ro:ach tak licznych i tak wielkich, że mog:iby 
tego rcpcrrnaru zazdroŚ<:ić naj ·lawniej i europej cy artyści. Łączylc ~ bo
wiem w sobie rzadką umiejętno~ć łączenia ról z dawnego kla · yczncgo 
i romantycznccru dramatu, z nowocze nymi premierami epoki modernizmu . 

Zaczęło ię to cztcrdzkści trzy lala ternu, gdy w dn . 4. JL 189-ł r. 20-
lctni zapaleniec wkro zył na cenę wej ro<lzinn j ziemi radonrkiej pod 
skromnym p udonimern „Edwina", - razem z kolegą Antonim Bednar 
czykiem , wy tępując pod kierownictwem artystycznym Karo'.a Hofi1J11ana, 
- w „Odludkach i poecie''. - Debiut ię uda! i teatr porwał . wego wy
brańca _ Jak wszy~cy wówczas adepci sceny, przebywa okre niezbędnego 
terminator l\\ a na prowincji, \\ warszawskim teatrzyku ogródkQ\\ ym, 
\\ trupie Toma ·za Smotryckiego, u T00fUa Jarww ki go (Częstocho\\ a, 
o.nowiec) . W 1898 w ]~ie, wy lępuje w Warszawie w Do:inie Szwaj
ar kiej w ze po . Adolfiny Zim ajer , \\' r ży erii Jv\.arcekgo Tra\~z~, -

\\ pada do Krakowa, aby wkrótce wyrn.zyć \\' objazd z „towarzy twem" 
Józefa Popła\\'. kiego do R)ai, P tersburga, Moskwy, barkowa, Elizabet
gradu, Ekakrinosławia. l(i ·zyni wa, Kamieil::-.koja O<f. ssy, - już jako 
do konały , iekki amant" (Janek w „Lenie" Ja ·i riczyka) _ \V :, zonie 
1899 - J!)OO z-dobywa uznanie poznariskicj publiczności, wy tępuj;ic po<l 
dyrekcj<! Edmunda Ryaiera. - W roku 1900 ancrażuje go Tadeu z PawJi
k<>w. ki do L\\ owa . O\\ a placó\\'ka okazala ię zczęśłi\\· a dla artysty, 
którego możliwości i rodzaj ta:entu idealnie odpowiadały linii re~rtuaro-
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wej dyrektora. W doboro\\)m ze pDlc, pod tro kliwą reżyserią Pawlikow
skiego rozkwita bujnie talent Adwentowi za jako amanta, bohatera i in
terpretatora ról psycho:ogicznych. 

W świetni pielęgnowanej d) kcji i mc!odyjncj gamie głosu rzuca z go
rączko\\ ym niepokojem słowa, z<loby\\ a sir;; na żarli w wybuchy, - to 
znów zapada w głębię za<lumy, - to zachwyca marzycielskim pokojem 
romantyczneao kochanka, - drga rozpaczą bólem, cierpieniem... Kla
syczny artysta epoki mo<lernizrnu, z gruip): Siemaszkowa, Kamiński, Sol
ska i Solski, - świetny odtwórca po·taci ws.pólcze nych ramatów obcy<:h 
i swoich, - traktujący grę po<l wrażeniem chwili i osobis.teg<:> nastroju . 
Może być co wieczór inny, - i to dla nas, ś eJzących codziet1 jego two
rzywo, było najbardziej intrygujące: jak dziś będzie grał? - ckspre ] jna, 
starannie wystudi9wana ora oczu podkreśla zarówno dynamikę słowa jah 
i nieme przeżycia wewnętrzne. Zachwycała się jego grą młodzież studiu
jąca, za iadająca ga1'.erię lwow kiego teatru, widząca w nim najświetniej
sze ucic:eśnicnie bohaterów ulubionej wówcza, lit ratury dramatycznej 
skandynawskiej i wielbiąca twórczo ~ć Przyby zew -kiego . Najukocha1iszy 
i najmodniej::.zy aktor. w Małopol ce; ady w częstych objazdach ukazywał 
się na prowincji, rczgorączkowane tlumy W) pełnia ty zczelnie alę szkoły 
czy straży pożarnej . 

Po pierwsz) m roku, po rolach o niezb~ t zcleC)<lowanym charakterze 
(Czesia\\ w „Odludkach i poecie", .Ml icki w „Dla zczę '<:ia ', „Pan Alfons", 
Jerzy w „Sobótkach", Hugo w „Spuściźnie" Schnitzl<!ra) - z każdym se
zonem zdoby\\'a ważniej ze pozycje. Cały cykl ib enow ki wystawiono 
z nim i dla niego: „Mały Eyolf" 1905, „Ro mer ho.m" I 90G, „Hedda Ga
bler" 1907. „Upiory", „Gabrjel Borkman", „Budowniczy Solne " 1909; 
„Związek młodzieży" , „Wróg ludu", „Pani morza", „Dzika kaczka", 
„Peer Gynt" 191 1, „Brandt" 1912, - a każda z tych premier to t ryumfal
ny wieczór Adwentowicza! W tym czasie tworzy oło.'ną krca<:j~ strind
bergowskiego dramatu „Ojciec", - wielkie role szekspirowskie: „Hamlet" 
1908, ,,R.omeo", „Król Lear". - Po ustąpieniu dyr. Pawlikowskiego nie 
rozstaje się ze sceną lwow ką pracuje tu nadal za dyrekcji Ludwika Hel
lera od 1906 roku, zdobywając szereg tlał zych ukcesów. Pamiętne są ka
pitalne role jeao w dramatach rosyjskich: „Zycie człowieka", „ Zbrodnia 
i kara", „Mieszczanie", „Car Paweł". Występuje gośdnnie w 1908 r. 
w „Hamlecie", „Rosmcrsholmi.ę", „Lekkomyślnej siostrze", „Upiorach" 
w War zawie. 

Podcza.:> gościny Teatru lwow·kiego w Wiedniu w 1910 roku ukazuje 
~ię w roli Jaśka {„Zaczarowane Kolo"), Oswalda („Upiory"), Olszewskiego 
(„Lekkomyślna Siostra"), Kazimierza („Tamten"), Nalana („Sędziowie"). 
W 1913 gra z zespołem hvowskim \V Paryżu („Tamten", „Zaczarowane 
Kolo"). W 1912. w o·tatnim roku <lyr€kcji Solskiego w Krakowie, kreuje 
Zygmunta Augusta w trylogii L. Rydla. Piękny sezon przebywa za wtór
nej i ostatniej zarazem dyrekcji Tadeusza Pawlikowskiego w Krakowie 
1913 - 14. W wieczorze inauguracyjnym 23 sierpnia 1913 ukazuje s i ę 

w „Księdzu Marku", z młodzie1iczym żarCtl11 odtwarzając ka kady wiersza 
Słowackiego - później jako pełen ognia rzymski histrjon w „Igrzysku", 

52 

Kuru/ .-'ldw1•111uu·i1·:. u• roli 1y111low1•j u• „Ojru" trindberga 

53 



- czarował w pa -telowe j „Agia wenie i Sclizccic", chodził w ma je taci 
Ś \\ i~" go \\ „Cudownym źródle" , zgalwanizował zapo mnianego „13u<lo\vni 
cz go o:ne sa ". - Baw:I \\'idownii; serdecznie w transf ormalor ki ej „Ba j
ce o wi:ku ", zadz i\\'i ał ,,. „Brzydkim Fcrrante". Za zęła ię intercsuj<1ca 
praca nad nową insc<'nizacjri „Ha.m: ta" pod _ ubtcln<) balu-Li Pawliko,,·ski<'
go. Kapitalna inkarnacja , prze ycona cierpką ironią i dławionym bólem! 
Z abł:-rn;,lł \Vre·zci do:konalym „Don Juanem" Riitn('ra 

Nad zła pierwsza \\·ojna s\\'iato\\'a . Zjawił s i~ w Wiedniu w l 9J.ł r. 
w błc;kitn~ m mundurze kawa'.erzy-ly wachm i lrz Adwentowicz, \\' na zym 
ze:pole „Polsk iego TeLitru" pod clyrekcją L H :tera. Zag rat tu Gucici 
,,. „ślubach pani 11sb:ich", o:szewskiecro w „Lekl·omyslnej siostrze", „Dla 
szczr;ścia" .. _ i zniknął. 

W roku 1916 \\ystc;puj w Warszawi \\' roli Zyi1mu nta \ ugusta 
w „O tatnim" Rydla , w „żywym trupie" . - W roku 1917 w „Judaszu", 
'' „Peer Gyncic" _ Po wojn ic organizuj objazd po kre. ach, i gra \\' War
szawi-P w „Ruy Ba " i „Ro mer holm'ie" . W 1921 zjeżdża do Krakowa, 
ab) ię przypomnieć tu w nowej kreacji: kapitana Edgara w ,Ta11cu 
·mierci" Strindberga. a je:ieni gra tu „Oj a" i K-ię<lza \\' „I lątwie", 

a \\. ma rcu 1922 na obchód dwudziestolecia li t rac kie j t vórczo: ci t. P rzy
by zew kiego wyst~puje w „Matce" _ 

W tym samym rok u pozy kala go · cena łódzka. Wy tępuje też gościn 
nie w Lublinie i w Wilnie. W 1924 powtarza ' Warszawie \\el!O Prota 
-o\\'a w „żywym trupie", ukazuje si ,,. roli ka-jera w „Od poranku do 
północy" Kai era. W 1926 roku kreuje w teatrze- Bocru ·l aw;:;kiego ,,. rc
ż~.scrii Leona Schillera Hrabi go \\ „Niebo-kiej Komedii", Czarowi<:a 
\\ „Róży". wiernie bły;;ncił \\' ro:i Lucyfera \\' „Samu lu Zborow kim '' 
(Teatr Pol:ki 24. 6. 1927). O jc;ro kreacji pbze Boy : „j l ona fenom"nem 
w Ż) ciu t atru przez sam ocrrom \\") j)O\\icdzianych jednym tc hem \der Z) , 

i lo wypowiedzianych z dok\n~ncji), z ogn i m, głęboko przeżytych Pan 
1\ d\\·en towicz j t w Lgo rodza ju kr„a~jach niezastiipiony, to na ze dziec
ko -zatana, najauientyczniej ·zy potępieniec jakiego ma ·cena pol -ka" . 

W 1928 w Teatrze P.): -kim w War·rnwi występuj \\ „Juliu -zu Ce
zarze" jako Marek Urutu"', jako John Tanner \\ . ,Człowi ku i na<lczło
\\ i ku". 

W I 929 dnia 13. 9. inau:łu ru j„ wc-1 j _zon d) rekcji lcatru Miej: ki·cgo 
\\ Lo<lzi „Fircykiem ,,. za!otach" . D piero w drugiej połowic ez inu, 
1 • tycznia 1930, ukazuj Ię na :-;cenie w roli Wojewody („Maz pa"), 
w „ onacie heuZierow k1cj", \\. „Ojcu", w „Haml· i " (12. J\.' _ JO} 
i w „Myśli" n<l rcjcwa. \V}sok· poziom artrtyczny widowisk za jego 
<lyrckcji pamiętny je. t łodzianom . 

W 1931 z zesp'Ołem Reduty gra w objeźdz i e „Adwokata i róże" _ W ro
ku 1931 bly ka dwenLowicz py_zną grandezzą w roli tarego a'klora 
\\ „Obiedzi<' o ó mej", w T.~a trze a rc<lowym w Wa rs·za wie. a stan owi-
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-ku dvrektora Teatru Kameralnego \\' Warszawie daje . zereg da wnych 
kreacji: „Wróg udu", Brzydki Ferranle", obok nowy h: iezna nc\\ (,Trzy 
rpary jedwabnych po1iczoch") , Dr. W rner („Lekarz bezdomny")_ W dniu 
26. rv_ 1934 r święci ~w )j 35-cio-lctni jubilcLn Ś\\ "clnc! ro:r) Wojewody 
w „Mazepie" ". Teatrze arodowym. zczęśliwy wybór -zlu k i arty: tycz
ne wvkonani ich \\' Teatrze I amcralnym · tawia tę cenę na poważn) m 
-pozion1ie . iektóre, jak ,.M atura", „Dziewczęta w mundurkach' o. i ągnę
łv oaromnv sukce. _ Po ciężko przeżytej okupacji, staje znów d prncy 
jako ""·sp01dyrektor kalru w Katowicach \\ l915 .r., w Kr~ko \'ie \~·yslę
puje w J 9..J6 w „O\\'óch Teatrach", a w War-za\\·1c w We] dawneJ kre 
acji Doktora w „Małym Domku" w Tcatrz Studio . 

Mi-trzu' Byłeś, je l < i będzie z niezapo~1nianym 5lrażniki~m. poi ki<'~ 
ceny. Hojnie szafowałeś ka rbam.i S\\'ego tal ntu, darz?c w.1dzo\\ :al~J 

Polski fenomena ln ymi wizjami; mamy więc prawo oczek1wama od c1C'b1e 
nowvch kreacji, arCV\\'Zo rÓ\\" dla młodego pokolenia aktorskiego i -prag
nioncj czaru cr nia l ńych scenicznych zja \\, - widowni! 

Stani law Dąbrowski 

Adam Grzyma ła-Siecllecki 
• 

KAROL ADWENTOWICZ 

Niema u na· drngiego arty. I) ceny, któregoby z taką lusznośc:•i _jak 
Adw ni wicza nazwać można aktorem Młodej Pol. I i, a szerzej 1110w1;ic: 
u ro pe j -kiego mo<lcrn izmu. 

W zvstko, co za ada z tuki tawać sie zaczcło hczpośre<lnio po cza · ach 
dyktatm~y z(): i: kn zna'mienny dech irracjonalizmu*). to \\ yraźnc, niema) 
zmv ło\\'C' poczucie n i-cz 11 a n cg o (Maeterlinck); !en ckretny - n. 
rzeczvwi tości, po D . lojewskim wzięty; owe rozkochanie <::i\' \\' ncdroju; 
ni<:!po.kój kturv przcniknrył Ó\\'cze. ną twórczo· ć, a który wyplyn<JI z lego, 
co ·ię czlo\\·iek z nauki XIX \\' . o sobie dowiedział, - w zy- tko to znalazł-i 
" młodziericzym wówcza., na progu-XX \\·„ Karolu Ad\\'entowiczu, 
idr'a!nego wprost odlwc'1rci;-. 

Poza 2\\'yczajowymi (lak by to chyba można ok re ''.ić) ·wtJrnnkami 
fizycznymi aktora " yj<! lko \\'D obdaro\\'an ao do ról „kochankc)w drama -

*) Henri Berg- nn (nawiasem rnńwi~c : z rodu . polskkh Bcrsonów) już \\' r. _ 1 ' 9. 
'W -wym pic;-wszy·11 wi~'kszym dzie'.l': l'Essai sur 'es donnćcs imrnćdiatt:s de 111 rnnsc11.'m:c. 
panu·j•ice-mu wówcz11~ p zytywizm~JWi r~uca ~rk~wic.ę._ ~1twierdzaj1)c, ze „p~.za __ rozumem 
mamy jeszcze inny sr·~ k poznam~ . a Je5l nim.1~ ! utcJa . T? anly-rac1onahsly[zne haslo 
-do konalc odpowiad:ilo wzb1cra1ącc1 w ·ztuce wh ponalurahsl~•czncJ. 
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h-cznych", poza kształtnym \\'zro !em , dorodną mę·kością, twarzą wyrazi
stą, poza elektryzującym wzrold~m i gor<Jcym glo cm, poza doskonalą 
\\'~'mową, icmµ.cr::imentcm no i rzecz jasna : zapO\\ iedzi ;,1 niczwyklego ta
lentu, - w tym wchodzącym prz d 50 Jaty na _cenę młodym artyście każ
da silniejsza wrażł!W()ŚĆ łatwo mogła odcyfrować, co on ze sob<) wnosi 
nowego, o<lróżniająccgo go od u~ta l oncgo wó\\'czas kroju amant a. 
To nornm Adwentowiczowskie polegało na s\voistym unerwieniu gry. 
Rzecz jasna, że system nerwowy to jedno z najniezbędniejszych narzędzi 
w warsztacie pracy aktorskiej, ale nerwowy żar, od którego kipiało slowo 
..\tlwcntowicza, to był nietyłko instrument jego wla nego tworzenia, ale 
i naj·zczęśłiwiej dobrany sposób prze-kazania wi<lo\\'ni temperatury 
f\\·órczej autora, którccro sztukę grał. Bez !ego unerwiania tekslu można 
Q"rać Moliera, czy Augiera, lub Blizit1skiego, ale ani ru.5z nie o<lda się bez 
reszty Przybyszewskiego, Rovctty, lub Adreje\va. Tak \Yi~c wzmożona 
w grze Ad wento\\ !cza wibracja sprawnie harmonizowała z owym n ie -
pokojem. którym się karmiła sztuka fin de iede'u, z -0wą fermentacją, 
z calym tym - nerwowym niejako postrzępieniem konturÓ\\' p ychologicz
nych dawnej twórczości artystycznej, z dramatopisarstwem inclu i\'(~. Do
dajmy do ka{) dar przyro<lzony nadawania koloru niedomówieni-om, su
gcsty\\ nego zawieszania głosu, subtelności w operowaniach kun.ztcm mil
czenia S<'.eni<:zn<'go - szczegóły techniczno-aktorskie wprost ze szpiku 
kości h\ orzenia ponaturalistycznego, ztuki rozbudowanej w . )- ternie po
dwójnego dna znaczet'l, sztuki niedokończonyd uczuć, nie<l-0świadczonych 
\\'lfll ze11, nie<lop-0\\'iedzianych myśli . • 

1ie zapominajmy o najważniejszym: poezja „dekadencka" do Jikstraw
no :ci objadała ię smutkiem Znakiem hcrbo\\') m schylk-0wcow secc yj
n~·ch bylo roz<larck tSerc ale nie to romantyczne, z utraty anie] twa w zł<i
\\'icku zrodzone, lecz raczej jaki ś bezpo\\'odnc, nirwanicznc, stowarzy
szone z utratą \\'szelkiej wiary i z niemocą d-0 rozpaczy; nienapróżno au
kir „W'.gilij" po ztambuchach niestrudzenie W)-pis) wal: ,;et la trisl<':'S<' de 
tout cela c'est toi . ó mon a me" . - Zgodnie z tą mocą czy potrzeb11 me
l a n cho 1 i i, - w teatrze królem i władcą stal się dramat; bądź jawny 
(Ib~en, Strindberg, Maeterlinck. Hauptmann, Gorkij, Przyby-zewski). bądź 
zama kowany pozorami komedii (Cze<:how, u na : R:::tner, Kisi<"lewski, 
\Yczesna Zapolska). Otóż należy stwierdzić: nietyłk-0 rcdzaj talentu Ad
\\'cnto\Yicza, ale bodaj i cała struktura duchowa czyniła go aktorem par 
excellenc~ teg-0 właśnie repertuaru . Jego ów-czesny wzrok pełen zadumy 
niemal bolesnej, jego głos nabrzmiały smutkiem, cale zresztą uspos-obicnie 
il priori kwalifikowało go na tragika. T<in dramatyczny poczyna! się \\' nim 
bez iadncgo przestawiania Adwentowicza pry\vatnego na Adwentowicza 
- Oswalda („Upiory") czy naprzykład Adwent-0wicza - Zbigniewa („Ma
zepa"). Wyraz r-0zpaczy, nieszczęścia, zgrozy był jego najnaturalniejszą 
mową . 

I ten zgodny z epoką paratragizm i ten urodz.ony w A<lwent-0wiczu 
kult szkicu psych-0logicznego uczyniły zeń pierwszego chronol-0gicznie 
u nas aktora młod<Jp-0lskieg-0. Zanim do głosu doszli tacy naws.kroś nowo-
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cześni artyści jak Wysocka, Bo1icza, Ja racz, W.eychert, - dzisiejszy nasz 
jubilat słynął już jako „polski Zacconi". D tern1inistycznie koniecznym 
było, by zeszedł się on z Ta<leu zem Pawłikow kim i stał się ulubionym ty
pem bohater a dla poJ -kiea-0 Antoinc'a. W teatrze Pawlikowskiego 
Ad\\'entowicz z nowicjusza \vyró I w mistrza - i z dwentowiczem to, 
jak i z Kamir1skim, Romanem, Gostyńską, Sicma , zkO\\'Q, Feldmanem, Ireną 
olską, a nade w zy tko oczy\\'iśde z Sol kim - Pawlikowski scenę po~ską 
wywiódł z d-0mu nie\voli: z Wiktoryna Sardou do Ziemi Obiecanej: do 
Wy:piań~kiego . 

Czy to u Pa\\ liko\\' ·ldł'go, czy w innych teatrach, czy za swoj j własnej 
dyrekcji, Adwent-0wicz grał nie lylko t-0, co mu artystycznie od.powiadało, 
ale i to, c-0 grać trzeba był-0. Jakże to interesujące, że dzisiejszy kreator 
maga Pro pera w -zek pirow !dej „Burzy", d~biulowa! w operetce, 
w „żydu pary kim" Offenbacha. Wi<lywać go m-0żna było w dzi iątkach 
nic zczęsnych sztuk, w seke zdawkowych amantów, papierowych rezo
nerach i retoryczn) eh herosach, a za w. ze i w zędzie zaprawdę heroicznie, 
dla d-0bra sztuki - zmagał • ię ze swoją niechę ią do banału, szablonu, 
przeciętności. i ie omijały go i ro:e kontuszowe, wśród których Konfede
rata z „Miodu ka ztcla1i.kiego" obdarzył świetną zamaszy to· cią. Umiał 
i~ nagiąć i do rul pogodnych, nawet komicznych, że przypomnimy „Ma

lurc;", „Lekkomyślne! io trę" a zwła - zcza „Są " iadkę" Jaroszyń kiego 
i „Brzydkiego Ferrante" . Dobrze ię trzymał \\' Wojewodzie z „Mazepy" 
i w ,,I iędzu Marl.:u" ale to, co go wyodrębniało, co mu na scenie dawało 
o obne miej ce, co go czyniło nicza tąpion) m, - to owe wszystkie tak 
liC'Zne jego ro:e „ib ·enicznc" (że je tak nazwiemy dla porozumienia się): 
„l'piory", „Ojciec", dramaty Staffa, Ra kolnik-0w Do_ toJewskiego, Doktór 
,,. „Małym domku", Uwodziciel \\' „żywym trupie", Peer Gynt. Niejako 
monopolem Adwento\\icza staly .i. postaci o kra11co\\'() skomp!ikowanej 
psychice, role, których psychopatoiogię trzeba przesublimowat; \\' poezj_ę, 
dusze zagadkowe, serca zrodzone do chaosu uczuć. Zbyt czn! m byłoby 
do lawać, że w takim dorobku nie mogło zbraknQć Ham:cta, patrona kj 
literatury, w której rdzeniem fermentacja, przeciwność, wątpi nic lub 
sekretne 'Piękn-0 szaleńczych urzeczeri. 

Rzecz to ze \\" zech miar znamienna, że t n arcv-arhsta na troj1.1w, 
prz)ci z ń i niedopowie<lzcii, więc wydawałoby się: uŚp<>s0bi nie z natury 
reilek yjne - wprost prz..cciwnie, od pocz<ilków kariery p-0 dziś dzic1i kipi 
\nzątkiem na ilenia, skonden ·owarn:! enorgi<!, niby psychiczny moi.or Die la. 
Gdyby za jego cza::;ów \\' modzie było jeszcze „Szczęście w zak~itku", on 
by to był najcrroźniejsz: m Zelazowskiego rywalem w baronie Roecknitzu, 
tej kwintesencji aż brutalnej męskości. Jego dziedziną byli lub mogli być 
'' zyscy don Juani od Zori11i począw·zy, a na Rittnerowskim skoriczywszy. 
Również przez jakieś dziwne prz~czenie nie sipróbował sił w „Otellu", 
\\' roli jakby dla Adwento\\'icza stworwnej. Gdy grał Hamleta, wrażli
\\'OŚĆ naszą atakował-0 prz świadczenie, że ten jego królewicz duński, 
gdyby zechciał, w jednej ch\\;.ili zmiótlby wszystkich swoich wrogów 
i wszystkie stojące mu na drodze przec i wności ; ta w podz iem iach charakte-
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ru zaj11ca ię iła witalna nadawala now go ry:u, wplatała nO\\ 'C) nić 
w kl<ib zawiłości hamletyc:wy<:h . T n to elementarny rozmach jego ta 
l ntu, poza sukcc....,ami o_obbtymi p Inii też i pewne zadanie pokczno
arlystyczne: o0wa nowa ztuka, jaka się na przełomie tuleci ukazała, nic 
o<l razu trafiła <lo przekonania publiczno :ci pol kiej, wychowanej na poe
tyckim realizmi na zej literatury (w teatrze: Bliziilski). Gonica t mpe
rnlura interpretacyj a<lwentowiczowskich pra\\'iała, że w t) m ogniu roz
tapia la się znaczna cz{ć nicjasno:ci my'łowych i obco:d e::.lel,czn)ch, 
roztapiała ię uczucio\\ n rcz"'rwa odbiorcy; - mócrł je zcze prot "tO\\"ać 
in telekt, al rporwana b] la em or ja i nerwy łu<:hacza , miało można p<i
wi <lzicć, że na odc inku zada1i teatralnych Ad\\ cnlowicz zwycię ko się 
przyczyniał do zż1cia ię widza z modern izmem. 

iemnicj inter . ujący je l t ż i inny je zczc fenomen jego uz<lolnie1i: 
~<ly niemal to reguł<), że aktor laki, jak Adw ntowicz, tempcramcnlo\\ y, 
orać może tylko role uczuciowe - na-z jubilat sukcesy niepow zednic 
o. i ągać potrafi, gdy odi.\\ arza mózgowców, m) ślicieli, mędr Ó\\· . Trzeba 
go widzieć w „Człowieku i nadczłowieku" hawa, jak on u ze w n ę l r z
n i a ć umie głębokc) pracę umysłu i jak potrafi sa li wi<lzÓ\\ przekazać 
wagę idei, u olidnić ni<) odbierane przez publiczno: ć wrażenie! Rzecz ja na , 
że im bardziej szedł \\ lata, \\' d świadczenie i w o obisty rozwój ducho
wy, tym coraz o-fębszcgo ta st run a jego talentu nabierała tonu. ie ma 
\\'ięc żadnej ni podzianki, że w jubi~eu ·zowym swym roku - po roli Dy
r<'kto ra w „D,\·óch teatrach" ukaże ię w Pro p rze z „Burzy". 

Tyl na razie o artyście . Dlaczcgóżby kilku z<lail nic do rzucić Q czło
wieku? Zwła zcz<i, gdy mnie z nim wi<iżc cztcrdzie.stokilkoletnia zażyłość, 
a przez czas pewien i braler-two lo u. 

Boję się, że mi zylelnik nic uwierzy: j den z naj kromni j zych arty
tów, jacy po tym '\\·iccie chodzą. Może się to innym przydarz) Io, mnie 

nigdy : nigdy go nie '' idziałem nawiedzionego prelen j;! o nicd-0 lal cz
ne uznanie ; - ła1]ctH:ha111i by z nic-go wyci<-igać trz ba, i nic wyci<ignęłoby 
ię amochwabtwa, nawet zajmowania ię ·w<i o-ob<!- Gdy raz prz) nim 
rozpam i ęty\\·ano fald nie by\\ ałcgo ntuzjazmu, jaki wzbudziły j<'go wy-
tępy w Zagrzebiu, zaperzył ię i zirytowanym głosem odpo\\ icdział: 

„Chorwaci fanta.ty zni kochają l atr i każdego go;cia wyni ,' lib) z ca
tru na rękach, jak mnie wynieśli" . Zdaje mi .ię , że naprawdę nic lubi ka 
dzideł; - nie z każdej kadzielnicy ,,. każdym razie. 

W srrcu i w przekonaniach dogłębnie humanilarn) , do biało 'ci rozża-
1 z. I w sobi Ż <.1dzę sp r awicdl:wuści ::>0cjalncj jak i indy\\ idualnej. Pobłaż
liwy oro-aniczni , nienawidzi iadnego krzywdziciela i cierpi z każdą 
krzywdą W tej jego postawie moralnej nic znajdzie-z ni okruszyny dok
trynalności; przeczn<J byłaby ona z hezpośr<Xlnio · cią i prawdą jego natu
ry. Naturalny, ludzki, dobry kompan a nade wszystko wagabunda! Ta 
luśnię w wózku Tc_pisa przysiąść gotów, by! by tylko wędrować, byleby 
nie do nudy zagr zewać miej ce. Znany by ł z tego że najlepsze warunki 
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iinan-owe nie porrafi!y ao na <lługQ utrzymać w żad11cj d} rekcji, a najbar 
dziej r 'nomowane teatry nic im pono\\ ały mu, je· '.i re)\\ n.acz śnic nic były 
tealran1i najbardziej arty-tycznymi . i zrozumiał<! mi była ta u c i eleśnio 
na w Adwenlow ic1.u hulajnoga , dopókim go 'Obie do dna nie rozgryzł po<l
c1.a. \\ pó'.ncgo pob)tU na Pawiaku w 1942 i 1943 roku. Mało kto z na
tyle tam ·o on cierpiał i rzadko klo cierpiał tak ~pokojnic , chciałoby się 
pQ\Vi{'cl,;i ć : kamiennie . Powiem, że prawie n:e do zni~icnia był widok, gdy 
·tawał pc<l oknem i jak zahipnolyzowan), bez ruchu, kwadransami wpa-
trywał ~ifi ,,. niebo i prc·pływając po niebie \\o Inc obłoki ajti;p za 
nie<lom) :ność pojęła.by , że z cał<Jści niedoli wi~zienncj nie tyle dręczy go 
ni p wność lo ów, możliwo'ć \\'} \\'iez ienia <lo obozu, widmo muru cgzc
kucy jncgo, ile fa k t z am k n i ę ci a, utrata dobra wolności. Jej to, lej 
wolnosc:, tej wobo ly .zukał przez całe życie uroczy nomada, wiedząc 
czy przC'..:zuwajqc, że \\"zy·tko ię rozpocz<)Ć może dopier od wolno'ci 
dla <luszy . 

Adam Grzymała-Siedlecki 

Kornel Makuszyński 

ZLACHETNY ZBOJCA KAROL MOOR-ADWENTOWI Z 

tary ramol, hrabia Moor, miał - jak to zapewne kilku krytykom te
at ralnym wiadomo, - dwóch synów: „z imnego drania" Franci -zka i zła 
chctncgo Karola, co przy -ta l do romanty<:zn)ch „Zbójców" i z gromkim 
okrzykiem : - „In lyranno !" - bron ił skrz~ \\ ·dzonych i uciśnionych, żył 
CZ)Slc) poczj;i i kochał czy tą dziewicę imieniem malia. Wielki pan i zbój
ca, cuż za w~paniał) paradok poetycki . Mój stary przyjaciel, I aro! Ad 
\\'Cnto\\ icz je t takim o zal:iłym para<lok cm. To leż wielk i pan w pania 
łej ra:-:-- - (\\' teatrze oczy\\ i 'ci ') - a równo z śnic zal\\ ardział) zbójca 
z gę. t)ch lasów, - „włóczęga, król gościtiCÓ\\, pijak . ło1ica wi ew) „ -
trc.imp królewski, pomyleniec polr;-żn), słowem, ab) nic br dz i ć lak górnic: 
Ż)d, wieczn~ tułacz . Je. t to Jack L ndon polskic<Yo teatru . Czort jakiś 
\\' nim · icdzi i od \\ ielu lal gna go po b zdroż<.1ch, aby nic zaznał spokoju. 
Nie jest m bardzo pewny, cz) t n r111ij \\ icmy i \\' równym stopniu po,my
lon) przyjaciel miał l,icd)h.o:wi k \\ Ż)ciu uczci\\ mic~zkanic. Być moie, 
że\\' najbujnicj -zym okresie swojego ~licznego żywota s)piał naci brzegi m 
rzeki , pod namiotem z gwiazd jak len właśnie złachclny I aro! Moor, co 
pogardził feudalnym zamkiem, teatrem z marmuro\\) mi kolumnami i lo
kajami w liberii. Wolna, k'rzydlata du za błcitfai po dziewiczym Jc·ie sztuki, 
pije wiatr i l ońce , a teatr swó j zak ł ada w warszawskim podziemiu, jak 
w katakumbie, \\' kture j nic ma kry:zta łowych kandelabrów, lecz za to 
płonic tam żarli\\ a wiara i serca świec! rubinowym blaskiem . Tak bo-
wiem było w teatrze dwentowicza przy ulicy enator kicj . 
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Gdyby Adwentowicz był aktor kim kolegą zekspira, 1 ompania byłaby 
wyborna. Znał) by go w zy tkie pelunki, w których by królował i pijacki~ 
śpiewał pieśni. Takich jak on nie ma już na tym nudnym świecie. Jest 
on niewątpliwie ostatni z szaleńczej i nieporównanej gromady wolnych du
chów, jest ostatnim wielkim cyganem w teatrze, który kiedyś, kiedyś skła
dał się z takich jak on i dokazywał cudów. AdwentO\vicz należy prawnie 
do tych czasów, kiedy aktorów nie grzebano na cmentarzu, co było sprawą 
. lu · zną, gdyż wtedy mieli oni w S<Jbie diabła . Poniektóry to na wet siedmiu 
ogonia ' tych. Potem nawet diabeł kapcania~ i mu iał zdawać w ZASPie 
aktorski egzamin. Ostatni wolny i skrzydlaty czort obrał sobie mieszkanie 
w Adwentowiczu i oto dl at go ten opętaniec od lat kilku dziesiątków tak się 
nie pokojnic miota. ieczysta jest z jego aktorstwem sprawa. Ciąży na 
nim jakieś przekleiishvo jak na Holcnderczyku Tułaczu. Stateczni, poważni 
i dostojnie omszali ludzie patrzyli zawsze na niego wprawdzie z podziwem 
ale zawszą z tajonym lękiem, ma on bowiem w oczach niespokojne błyski. 
\lbo wariat, albo geniusz, albo nawiedzony przez demona. Moim zda
niem - \\ szystko razem. 

Nikt z nim nirrdv <.Io ładu nie do zedl i mało jest nadziei, aby kie<lykol-~ - . 

\\ iek do zedl. Bywa Io, że go pro zono uniż-enie, aby jako wielki aktor 
wszedł do Szanownego Grona. iech wejdzie, niech sobie czasem zagra 
w pysznej marmurowej sali, na obrotowej scenic, niech sobie trochę od
pocznie, jak wielki tcatraln) pan, a każdego pierwszego dnia w mie iącu 
przyniosą mu w kopercie grub;J for · ę. Będ~ go fotografowali, a kiedy od 
nadmiaru frykasów dostanie roz troju żołądka, zaraz o tym napiszq \\ ga
zecie i wywiady z nim będą robili, czy „mistrz' lubi baraninę i czy czytuje 
Huxleya? A ta zbójecka kreatura odwracała się na pięcie i bez jednego 
Iowa szła na wę<lrówkę z takimi beŻtroskimi aktorami, jak on sam. Bo 

to jest taki cudowny pomyleniec, co będzie krążył po w zystkich zatraco
nych dziurachJ dokąd nigdy teatr nic docierał i będzie grał chociażby \\' sto
dole. Będzie jadł wonną kielba ę z czo-nkiem, potrawę nie~O<!ną Ilaml:ta. 
dur1skiego królewicza. Będzie spał na wózku lub pod ~vozk1cm !csp1sa, 
albo „ zpadł ojców swoich" będzie walczył z pluskwami w podejrzanym 
hoteliku. Dostojni aktorowie na wspaniałych stanowiskach ,z emeryturą", 
wzru zali ramionami na \\ i<lok czarnej owcy, a Poloniu ze mówili o tym 
cudownym Hamlecie: - „Jest pewna metoda w tym oblędzie!" - Ale Ad
wenlowicz szalał bez metod), lecz jakby w natchnieniu. 

.(viogę ~wiadczyć o jego rozchełstanym żywocie dokładnie i ' ciśle, znam 
bowiem tcao piekielnika i w przyjaźni z nim żyję od lat równo czterdzie
stu . Ja bylem smarkatym, przeto strasznie „ważnym" - sit Yenia \'er
bo! - krytykiem teatralnym, a ten najdroższy myszygene był aktorem, 
już ze złotymi ostrogami. We Lwowie, oczywiście.. . Swój przylgn<!ł do 
swego, bo tam wtedy dyrektorem byJ Tadeusz Pawlikowski, geniusz teatru, 
pierwszorzędny ironista, arcykpiarz wytworny. Kiedy miej cowa dulszczy
zna zbojkotowała jaką' sztukę „dziwaczną", pan dyrektor Pawlikow ki ka
zał ją grać i sam jeden siedział_ w loży pustego teatr~1, a_pot~m . nie~mierni~ 
z siebie rad, wszystkich aktorow na wyborną kol ację pięknie prosił. Taki 
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dyrektor musiał pokoc:hać przcŚ\\'ictnego cyg~na, Ad wenta .. Obaj. ~ie .mogli 
się pomie · cić w ówcze nych ramach i ucie~alt _z obr~zu. o.baj _czyruli w zyst
ko na opak i noc zamieniali \\" dzier1 .. Obaj m.ilowali 1'.anrn;tme wszystko co 
było nowe i "miale a przede wszy tk1m do niczego mepodobne._ Jeden był 
„rewolucjoni tą" subtelnym i nienagannie '''.yhvor1'.ym, a drugi~ Adwent~ 
\\ ic z, zawadiackim, zama zy..:tym, awanturm~z~ m 1 r~zpu · zczaJąC).m P)"k 
przy każdej sposobności. Promieni tym S\~101m szalens_twem zaraza! ~al: 
teatr, złożony z najwybitniejszych aktorskich matadorow, ~~I ~o bowiem 
wonczas teatr w Pol ce najpierwszy. Dokoła herszta łmp11t się wszysc~ 
młodzi i szli za nim· gromadą jak we ole opry:zki za Vi!lonei:n. Pami1ttasz, 
o „Brzydki Ferrant '"1 O jakże \\'kdy · zalał~ : Hamlecie! 1c zczęsne Sol
wejgi czekały, bo Adwentowicz, naj~u90\: meJs~y . P?er Gynt, Pc~r Gynt
wlóczęga, \Vci~ż jeszcze krążył po s\\'iec1e, wcią_z jesz ze czeg~~, sz~kał 
i na nim i w sobie . Wśród ałębokicj nocy w przepięknym parku Kihn kiego 
ktoś śpiewał rewolucyjne ple'ni... A~\\'cntowic:! W_ ~odmiej k~~j kn?j
pie wyje gromada komediantów i grozi podpalenie~ sw1_ata. Ktoz to 1m 
przewo<lzi? Adwentowicz! W robotniczym pochodzie tuz przy _ztandarzc 
potężnie stąpa - Adwentowicz! a żadnego rzezi~1iesz_ka nic patrzyła 
austriacka policja tak pożądliwyn: i ła~~mym :v~roki~~ Jak _n~ t~g~. bu
rzyciela 'wiata. A przed oknami mojej „burZUJ~kleJ reda!,CjI, ktoz to 
najgłośniej krzyczał: - „Hańba!" i „Precz!" ~ Adwentowicz.... ~MJJ
szę jednak zapisać spr~wiedliwie, że . zawsze r:nme ost_rz .g~ł~ k1ed~. ~1ę ta 
uroczystość mia la odbyc, czasem bowiem kam) czek, w1ełkosc1 ludzkiej glo 
wy padał w upominku przez okno. PorZ<!dn. chłop!). 

A po tym w·zy tkim grał, i o Boże, ja_k grai' Jedne_go dnia Peer Gy_~la, 
którego dla niego przełożył Jan Kasprowicz, grał tak, ze nam er~a d'.z~ly 
w wielkim dreszczu, a nazajutrz niebieskiego ptaka w „Lekk_omyslneJ s10-
strze" tak „od tawiał", żeśmy się pokładali ze śmiechu. Je<lneJ oboty „Don 
Juan" z twarzą przepysznie rzeźbioną, a d~ugie~ ~ob?ty z po~worną m~ską 
twarzy „Brzydki Ferrante" robił z tej miern~J rolr ar~ydz1elo . . , Ta~1 to 
wszy tko potrafi... On nic jedn go diabla miał :; ~b1e, lecz hk~ 1 _do 
tego najgorszych kurczybyków. Lopotał ten na1sm1els7y z a~torow Jak 
chorągiew na wielkim wietrze. żywa krew try::-kala. z me poko1nego teg_o 
serca. 1 ie znał żadnych mizernych, latwyc!J szt1iczei<, tylko sztukę, w_ kt_o
rej gorzał jak w piekl.e . Cza em go ponosiło, czasem wpadał w upo~eme, 
zapominał niekiedy co się z nim dzieje. Cwało~~ł w ?g~istym pędzie 1 tr
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a
tował przerażone słowa jakby chc1al wyrzucie z. s1eb1e t~ ~orąq la\'} 
kiórą w niego nalał am Wielki Lucifer:. Słowa.eh Ten 1 ow „klasyk., 
albo zgoła pożółkły piernik zżymał się, widząc, J_~k. t_en szalony aktor usi
łuje rozwalić scenę, kopnąć sufler ką budę, podpahc 1diot~cz_ne, poma:szcz?
ne dekoracje i - awanturę czyniąc nieprzystojną, - usiłuje wyrwac 7ob1e 
serce z piersi i ukazać je struchlałym widzom: czyste, rozgorzałe, namiętne 
serce. A wtedy młodzież czyniła. piekielną wr~~wę. - To„ nasz .. ~ ~ola
ła. - To nasz! To rycerz sztuki „bez trwogi 1 przygany , to Je) boj~~; 
nlk, to młodość i siła, zapał, szalei'l two, jurno~ć i krew, „burza 1 napar · 

Pamiętasz, dostojny jubilacie? 
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{Wpra\\'dzrc taki jesteś „dostojny'!, jak ja kędzierzawy, ale tak będą dzi 
siaj do iebic mó\\ iii . l'dawaj ze wzruszeniem „do tojnego"!) . 

Co lo by!() polem? Aha! Potem rozpocz<ił ponurą serię wariatów. 
Wielka była w owym cza ie moda na Skandynawię, a co który bohater do 
poi -kiego teatru tamtąd przywędrował, trzeba go było nieodmiennie w o ta
tnim akcie odziewać \\' kaftan bezp'ieczc1i twa. Skandynawia b) la \\ yłę
garnią ciężkich, renomowanych obt<1kaf1ców. Ibsen, cho iaż z zawodu ap
tekarz, nie przcwidziaw zy wynalezienia sah\·arsanu, też spłodził szałc1ica 
\\' „ piorach". Inni Hyperborcje takoż, Adwentowicz zaś otrzymał na Pol
skę jcneralne przedstawicielstwo tego nie pokojnego żywego towaru. Do 
takiej doszedł do konałości, że we w z tkich teatrach Europy nic miał 
konkurencji, a w „Upiorach" przewyż zył o glowę taką nawet znakomi
tość, jaką był Kainz z wicder1skiego Teatru Nadwornego. Aż miło było 
patrzeć jak na z jubilat grał szaleńców. P ychiatrzy patrzyli ze zdumie
ni m i sz zerym podziwem, a zawodowi, starzy recydywiści, mogli się jak 
ztubacy uczyć od tego arcymaj tra, jak ię napr w<lę roz ypujc zdrowe 

klepki. Ja ię tylko dziwię, że mój znakomity przyjaciel naprawdę nie osza
lał. Cud to je t wyraźny i opieka boska . . . 

ie można jednakże powiedzieć, żeby to na psychice Adwentowicza 
ni pozostawiło ·1aduw. Zanim wlazł w odwłok obłąka11ca, chodzi! długo 
błędny, a kiedy już \\padł w trans, amą gębą tra zył ludzi. Prost racja 
ducha doprowadzała go do t go, że przez dni kilka potrafił nie dotkną~ kic
'.iszka . Jc · t to na pozór nie do wiary, a jednak praw<lzi\\·e . A zaraz potem 
zrzucał z sienie kórę jak \\ iŻ, dyplomowany v:ariat przyprawiał sobie dłu
g<), siW<! brodę i stawał się . .. k. iędzern Markiem. „Diabeł ię w ornat 
ubrał . .. " itd . Jednym skokiem przepy znego swego tal ntu ci kał ię z gór) 
w przepaść i z iprzepa ~d na ·zczyt góry. Zaprawdę, diabel kie są re sztuki! 

Dnia j dnego skoczył w paniałc i - konno . Wśród ułanów Bell.in~ 
cwałował piękny, dziar ki ula n i śmiał się ze zczę ' cia. Hamlet jechał „na 
koniku wronym", aby zakairupić Forynbrasa. Kiedy zaś „prz~minęta 
z wiatrem' najpiękniej za z przygód, szlachetny zbójca Karol, „wraca na 
Liban , do wojcgo dornu", do domu obłąkanych, do t atru . ie ię nic 
zmieniło . ni . ię postarzał. Jakim był włócz) kijem, takim pozo lał. Za 
grosz mu ni przybyło ani · Laleczności, ani powaai . 

Aktorka nigdy się nie · tarzcjc, tylko cza em umiera. Aktor natomia ·t 
wyborniej zą potrafi urządzić ztukę, bo miodni je. Gdyby kto chciał . ię 
ściśl dowiedzieć, ile lat ma Sol ki, mu ialby go przeci<!Ć piłą i po l iczyć 
słoje, jak \\' dębie, a przecie jest to dzi iaj najmłodszy aktor w Lechistanie. 
A mój przyjaciel Adwent zaczyna być takim samym. ie wierzcie w l n 
jubiłeu z, bo to kawat. To kpiny z publiczno'ci i z łatwowiernych ludzi. 
Pozwala sobie na to pan Ad\\'entowicz, bo zaw ze obi kpił z całego Ś\\'iata . 
Czas bylby wielki, aby po t;lu piekielnych awantura h już ię ustatkował, 
a jednak nic zaręczyłbym glową, czy nazajutrz po w paniałym jubileu zu, 
nic drapnie do jakiej: Zakazanej Dziury, aby zagrać jednego ze wych gc-
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nialnych mcntccaptusów. Czyż nie prawda to, Wielki Mi trzu wszystkich 
::.ceni znych ~za cli ców? A zy to nie je t znamienne, że uczyni w ·zy ze 
swego życia burzę, pełną wichrciw i wspaniałych bły kawie , obchodzi swoje 
aktor kic święto też \\' „Burzy"? Grzmotem będzie go okla kiwa· morze, 
a wichr odśpiewa na jego cześć uroczy t<! i szumną kantatę . 

O drogi przyjacielu! Kocham cię bardzo. Di~bli wiedzą, dlaczego, ale 
cię kocham. Kiedy <lzisiaj będzie z wygła - zał lo\\'a Prospera z piqtego 
aktu, ni0ch ci -ię wyda przez króciutką hwilę, że to ja, lowarzy ·z twoich 
szaleli t \ zeptcm do ciebie je mówię : 

.:Odbierz ten uścbk i przyjm tak dla iebie, 
jak i dla \\ zystkich twoich tam obc nych, 
~crdccznc z u~t mych pozdrowieni " 

Kornel Makuszy1lski 
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