
IM. STEFANA JARACZA· OLSZTYN - ELBLĄG 



CHRISTOPHER MARLOWE 



CHRISTOPHERA MARLOWE'A 

EDWARD li 
BURZLIWE PANOWANIE I ŻAŁOSNA ŚMIERC KRÓLA ANGLII 

Z TRAGICZNYM UPADKIEM DUMNEGO MORTIMERA 

w 11arnfrazie Jerzego S. Sity 

OSOBY: 

(według kolejnośd ukazyw•mia si~ na scel'1ic) 

Gaston . . 
Król Eclwnrcl li 
Lancaste r 
Mortimer . 
Kcnl 
Warwick 
Biskup Coventr.\· 
Arcy biskup Ca ntc' rb t> 1'>· 
Królowa Isab 'll:i 
Spencer 
Baldock . . . 
Książę Eclw;ml 
Rice ... 
Matrevis 
Gurnl'V . 
Lightł;OT"llL' 

Scenografia: 
Wt..ADYSLAW WIGURA 

IRENEUSZ K.OCYŁAK 
.I AN BŁESZYNSKJ 
LEOPOLD BORKOWSKI 
ROMAN METZLER 
KAZIMIERZ GAWĘDA 
ST AN IS ŁAW BRODACKI 
TADEUSZ ANDRZEJEWSKI 
TADEUSZ ANDRZEJEWSKI 
:JADWIGA MARSO 
LUBOMIRA TARAPACKA 
BOHDAN GŁUSZCZAK 
IRENEUSZ KOCYŁAK 
ST AN IS ŁAW BRODACKI 
LEOPOLD BORKOWSKI 
BOilDAN GLUSZCZAK 
KAZI MI /<:RZ GJ\ W E~D !\ 

lJkł:1d l<'kstu, insccnizaqa 1 rc:i:yseria: 
.JAN JU,ESZYNSKI 

Układ ruchu: 
ZBIGNIEW KJLI1'1SKJ 

Opracowanie muzyczne: Asys tent re :ł.yse ra: 

JANUSZ MACKOWIAK KAZIMIERZ GAWĘDA 

Kontrol a tek st u : Pri'c<lsU.l\vieni e prow nd zi : 

JADWIGA Clll\TICO LESZEK ~OSKO\Vl ,\K 

Siódma premi ni sezonu XXV dnia 14 lutego 1970 r. w Olsztynie 



Nadobne panie, wielmożni panowie, 
Którzyście do nas przyjść byli łaskawi, 
Rzucając ważne sprawy i zajęcia, 
Nie dokończoną być może wieczerzę; 
Co chcecie n·idzieć? 

Aktor jest bezradny, 

Jeśli widz woli s\rnJeJ nie wyjawi. 
Aktor jest sze\nem. rzeźnikiem, 

piekarzem 

I tak mat erię przedmiotu formuje, 
Jak żąda klient i dobro rzemiosła. 
To sprawa pierwsza. 

Jeżeli sądzicie, 

'Ii retoQ czne zadaję P.'- tania, 
:Albowiem c!.ialog jest tu niemożliwy, 
Sam tedy sobie dam za was odpowied.ź, 

. Jż zobaczycie to . . co widzieć chcecie, 
Dowolnie cały hieg rzeczy tłumacząc. 

• 

W starych kronikach poczciwca Fabyana 
I Hołinsheda rzecz jest zapisana, 

. M,\· t ,dko dalej wiedziemy z '.\[arlowe'em 
Rozmowę o tym co się \.\·ydarzyło 

Za czasó\\· króla Edwarda Drugiego 
I co się odtąd dzień po dniu wydarza; 
Z pewną przesadą rysując wypadki, 
Chcieliśm\· Z\\ r' cić uwagę na formę, 
Ona albo\Yiem o wszystkim stanowL 
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4\,utor rozumie, iż od jego czasów 
\'\-' iele się rzeczy ·w teatrze zmieniło, 
Jest jednak stary i pragnie spokoju, 
Prosi was przeto. byście wybaczyli, 
Jeśli rozciągnie albo skróci lata. 
Każe wypadkom od siebie odległym 
Hć ręka w rękę. 

l\1y ze swojej strony, 

Będąc kompanią w aktor_ów ubogą, 
Chcemy, by autor łaskawie pozwolił 
T.rm samym ludziom grać )larche\.\" 

i Osła; 

·Niech go tożsamość twarzy nie zdumie\Ya, 
Nie jest to ważne, cz)· kat w akcie drugim 
Będzie ofia1·ą kata w pierwszvm akcie, 
·czy dłoń w prologu do ciosu wzniesiona 
" Będzie gałęzią uschniętą przy końcu; 
R~·cerzy króla grać będą kobiety, 
Morał jest bowiem ·ważn~· przez podanie, 
A. w sprawach formy decyduje forma. 
"C~aston. Ten chłopiec Francuza 
„ . . . . . .. przedstawia, 

._fest jednak sobą bardziej niż Francuzem 
·I · będąc sobą .jest kochankiem króla; 
Później gral będzie królewskiego syna. 
Przedwcześnie jednak uprzedzam 

zdarzenia . 
Już się rzecz ho-wiem na scenie zacz.rna; 
Miłej zabawy życzę. 

Do widzenia. 

Jeśli się w toku rozpoznacie sztuki, 
Ze. słów stoso\\:ne \vybierzcie nauki. 

(Prolog do „ Edwarda Il"') 

3 



CHRISTOPHER MARLOWE 
(1564-1593) 

Poeta i dramaturg angielski, syn mistrza 

szewskiego z Canterbury. Studio•vał w Cambri

dge, gdzie pod naciskiem Tajnej Rady Królew

skiej - na której usługach pracował przyp:.isz

czalnie już WÓ\\'Czas, śled zą c wrogów królo\;; ej 

Elżbiety w szczególności katolików - przyzna

no mu w 1587 roku tytuł magistra. W tym sa

mym niemal czasie debiutował dramatem. Ta

m erla n Wielki , granym przez trupę Sług Lorda 

Admirała , hrabiego Nottingham. Przyjaźnił si~ 

z Szekspirem, Nashe'em, Greene'em_, Drayto

nem, Chapmanem i sir Walterem Ralegh. Zna.

ny był z wolnomyślnych i „bluźnierczych" po

glądów. Parokrotnie więziony , z konfliktów 

z prawem wychodził zwycięsko. Zginął przebit~· 

sztyletem w oberży w Deptford pod Londynem. 

Do jego najważniejszych utworów należ::i , 

obok Tamerlana , tragedie : Doktor Faustus , :Żyd 

z Malty , Edward II, oraz pomat Hero i Leander. 

Marlowe uważany jest za ojca poetyckiego 

dramatu elżbŁetańsk.iego. Niewątpliwie wy

ksztaldł on biały wiersz angielski, którym na

stępnie posługiwał się Szekspir. Wśród współ

czesnych mu dramaturgów zajmował po Szeks

pirze miejsce najpocześniejsze. 

Dramaty Marlowe'a tłumaczyli na język pol

ski Jan Kasprowicz i Jerzy S . Sito. 

(„Poeci iE:Zyka angiel~kiego"', PIW, 1969 r.) 
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DRAMATY MARLOWE' A 

Tamburlaine the great: two tragicall 
discourses, 1590. 

Edward the second, 1594 
Hero and Leander, 1598 
The tragicałl bistory of D. Faustus, 1604 
The rich Jew of Malta, 1633 

FRAGMENT STAREGO LONDYNU 
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MARLOWE, KYD 
I SZEKSPIR '. • 

Zanim jednak stanął Marlowe przed obliczeni 
Tajnej Rady Królewskiej . z·ginął ,\, tajemni:.:· 
czych okolicznościach dnia l ·czerwca roku 1593 
w gospodzie w Deptford , niedaleko Greenwich, 
z rąk niejakiego Ingrama Frizera. W czasie 
bójki, rzekomo o rachunek za obiad został 

pchnięty sztyletem powyżej oka . Cfos qył 
śmiertelny. Zabójca i .jegó dwaj to\varzysze 
ludzie podejrzanej konduity, zostali zwol~ieni ~~ 
podstawie zeznania, że sprawca działał w obronie 
własnej". Wypadek wygląda na zmowę i ukarto·
wane z góry usunięcie człowieka niewygod~ 
nego i niebezpiecznego wobec pozwu, mającego 
stawić go przed obliczem Tajnej Rady. Marlo"..:: 
we służył przez pe\den czas jako v<ywiadowca
z ramienia rządu · i znał sprawy, którym nie 
należało nadawać rozgłosu. Wysoko postawione 
osobistości , zbierające się \.': tajnych kluba~h, 

wyznawały podobnie nieprawomyślne zasady 
religijne i z obawą mogły spoglądat ·na rozpra~ 
wę, która rzuciłaby światło na ich . pogl.ąd. 'ie 

Zabójcy w ostatecznej konsekwencji nie zos~ 
tali pociągnięci do odpowiedzialności_ za zabó)':. 
stwo Marlowe'a. 

Tragiczna śmierć przyjaciela pozwoliła 4v
dowi zwalić ·w:inę o szerzen'.e ateizmu na zab~:
tego i" wydobyć się z więz.ienia. Nie .na wiele 
mu się to przydało . gdyż wszyscy. i protektorzy, 
i rodzina, odwrócili się od niego. Tortury prze~ 
cierpiane w więzieniu i .zg.ry.~ofa spowodował~ 
jego przed\.\·c-zesny zgon w roku 1594. 

Wkrótce· ubył z grona „umysłów uniwersytec~ 
kich:' również . George Peele, zdolny dramato-i 
pisarz i pamfleeista, Ul'I)ierając na syfilis. Tho~ 
mas Lodge porzucił Londyn i wybrai"się w p6d.:. 
róż naokqł<1 świata; póżniej, w roku 1596, prze-
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szedł na katolicyzm, studiował medycynę we 
Francji w Awinionie i po powrocie wykonywał 
z poświęceniem swój zawód przypieczętowaw

szy go śmiercią heroicznego zw alczania zarazy 
w rol<;u 1625. · 

Will (Szekspir) zachował swego wielkiego po„ 
przednika na polu dramatopisarskim we 
wdzięcznej pamięci. W komedii „Jak wam się 

podoba" składa mu hołd wdzięczności słowami 
pasterki Febe: 
Dziś zmarły pasterzu, 
Słowa twe w całym pojmuję znaczeniu: 
„Nie kochał ten, co w pierwszym nie kochał 

spojrzeniu". 

(J a k Sif; w am pod oba, akt III , se . 5, tłum. L . Urlicha) 

Słowa te wziął Will ;: poe:na tu epicko-lirycz
nego, zatytułowanego Hero i Leander, nie do
kończonego przez Marlowe'a. 
Również w jednym z sonetów - 74 - kiedy 

Will mówi do nieznanego przyjaciela o swojej 
przyszłej śmierci , na\\-iązuje do tragedii w Dept
ford: 

Ta.k więc z mym ciałem, gdy w dół się 
zagrzebię, 

Tracisz li fusy życia, łup gadu 
· Czy morderczego sztyletu: rzecz, ciebie 

Nazbyt niegodna, zginąć ma bez śladu! 

(Sonet y , tłum. J . Kasprowicza) 

Zwłoki Krzysztofa Marlowe'a pogrzebano te
go samego dnia na miejscowym cmentarzu i po 
mogile nie poz.stało ni śladu. 

<St. Helsztyński „Człowiek ze Stratfordu", 
PAX, 1963 r.) 
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• yjąc w wieku prozy zapominamy, że w z dramacie panuje ona stosunkowo od nie-
dawna. Od czasów strożytnej Grecji, po

przez średniowiecze i renesans aż po epokę ro..: 
mantyzmu wiers_z był podstawową formą dra_-: 
matu. Oczywiście damat poetycki (pomijając na
wet starożylno5ć) niekoniecz1"łie oznacza wiet·sz 
rymowany. W Anglii w dTugiej połowie XVI w. 
Christopher Marlo\1;e zastosO\•:ał z powodzeniem 
w dramacie tzw. blank werse, tj. nierymowany 
(„biały "') wiersz o pię~iu akcentach. \V zasadzie 
dziesięciozgłoskowy. Wiersz ten doszedł do do
skonałości pod piórem Szek pira i dzięid auto
rytetowi wielkiego dramaturga pozostał dominu
jącą formą v; dramacie ang:elskim aż do po
łowy XIX wieku. 

tR. Taborski „Nowy Teatr Elżlliet:iński", Wyd. 
L iterackie, K rakow, 1967 r.) 

W ydarzeniem niezwykłym stało się wysta
wienie Tamerlana Wielkiego pióra Chris-
tophera Marlo\ve'a . Widzowie. którzy po

przednio otrzymywali widowiska pośledniejszc
·go rodza ju, aż nazbyt często ,„·łaściwie pop:sy 
skoczków i błaznów, stanęli wobec dzieła, któ
re od pierwszej chwili zelektryzowało publicz
ność. Nie tylko galerie, lecz i ·widzowie parteru 
znieruchomieli i wstrzymali oddech. gdy Ed
ward Alleyn, dwa lata młodszy od Willa, stroj 
ny w purpurowe szaty i otoczony blaskiem pod
bojów i zwycięstwa, rozpoczął swoją tyradę. 

hymn Tamerlana ku czci boskiej Zenokraty. 
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(St. Helsztyński „Cztowiek ze Stratfordu", 
PAX. 1963 r .) 

„ 
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TEATR ELŻBIETAŃSKI 

Za panowania Elżbiety teatr zajął w Anglii 

wybitne miejsce w życiu Londynu. Już za Hen

ryka VII, były trupy grywające komedie, ale 

bardzo mało było teatrów stałych. Te trupy gry

wały na dziedzińcach oberż lub w salach dwo

rów. Kiedy władzę w City objęli purytanie i wy

gnali aktorów, schronili się oni na południe od 

Tamizy, poza obręb jurysdykcji Lorda- Mayora. 

Wówczas zbudowano w'.ele teatrów, z któryci1 

najsławniejszy jest Globe; dziesiątą ich część 

posiadał Szekspir. Ludzie chętnie biorą za rys 

stały szczegół zrodzcny z przypadku. Budowni

czowie pierwszych teatrów prawie wszyscy pró

bowali odtworzyć dziedziniec oberży, z jej ga

l er:ą zewnętrzną biegnącą wzdluż izb. Ta ga

leria była wygodna do przedstawiania, to bal

konu komnaty jakiejś damy, to szczytu wieży. 

Widzowie płacili za wejście pensa, od sześc:u 

pensów do szylinga za miejsce siedzące, czy to 

na scenie, czy na galeriach, które, na pamiątkę 

pierwotnej oberży, dzielono na pokoje, skąd 

prawdopodobnie pochodzą nasze loże. Jak dzi

siaj przed budami jar marcznymi hecarzy, trąby 

obwieszczały rozpoczęcie przedstawienia. Pub

liczność złożona z czeladników, studentów pra

wa, żołnierzy i szlachty, była inteligentna 

i uważna. Lubiła krwawy melodramat, ale byfa "' 

zdolna zrozumieć najbardziej poetyczne sztuki 

Marlowe a, Ben Jonsona lub Szekspira. 

(A . M:rnrois „Dzieje Anglii"', wa:-sz;::wa 1946 r .) 
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KRÓL EDWARD li (rys. Wl. \\·;gura) 
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KRÓL EDWARD li 

Nigdy mniej wiernie nie dochowano przysięgi, 
jak ten syn wobec swego ojca. Edward II zre
zygnował od rlł'll.l z podboju Sz.kocj i, a gdy wy
padki zmusiły go do podjęcia tej walki na no
v..-o. dat się pobić pod Bannockburn (1314). Był 

to dzi\vny człowiek, wraz krzepki i znie·wieścia
ły. Otaczał się osobliwymi faworytami, koniu
-chami, młodymi rzemieślnikami i lubił zwłasz

cza Gastcńczyka, Piotra Gaveston, którego żarty 
bawiły króla, a drażniły w najwyższym stopniu 
dwór. Edward II zgoła nie interesował się spra
wami państwa, mając zamiłowanie tylko do 
pracy ręcznej i do muzyki. Gdy się ożenił, wnet 
porzucił żonę „dla swego druha Piotra· ·. Sam 
wiedział, że jest tak tchórzliwy, '.ż kazał zapytać: 

papieża , czy to będzie grzechem nacierać: sobie 
ciało olejem, dodającym odwagi. Wreszcie 
gniev.; baronów doprowadził ich do tego, że 

zabili Gavestona. Biskup Herfordu wygłosił ka
zanie n a temat tekstu bibilijnego: „Obróci się 

boleść jego na głO\vę jego" ; biskup Oxfordu 
wziął tekst z Genesis: ,.Położę nieprzyjaźń miQ
dzy tobą a Niewiastą i ona zetrze głowę twoją". 
Wydarzenia potwierdziły proroctwo. Królowa, 
która wzięła sobie kochanka Mortimera, stanęła 
na czele rewolty przeciw mężowi, uwięziła go 
i Parlament wymógł na Edwardzie II zrzecze
nie się tronu na rzecz jego syna, którego ogło
szono królem pod imieniem Edwarda III. Co 
-Co zdetronizowanego króla, zginął on w okrut
nej katuszy. Jego strażnicy wbili go na pal 
'Z raz.palonego żelaza (1327). Przez kilka lat rze
czywistą władzę sprawowali królowa matka 
i Mortimer. Ale młody Edward III był innym 

·człowiekiem niż jego ojciec: niebawem zbunto
wał s.ię przeciw tyranii Mortimera, kazał go 
,aresztować i skazał na śmierć: (1330). Po czym 
usiłował być: silnym królem, jak był nim jego 
<lziad, Edward I. 

(A. Maurois „Dzieje Anglii", Wa rszawa 1946 r.) 
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MARLOWE'A I SITY 
,,EDWARD li'' OKRUTNY 

:\Iarlo\\·e był rówieśnikiem Szeł:;spira. iVIiat 29 
.„lat. kiedy po.dcras pijackiej bójki \V szynkowni 
"nad Tamizą ,.przebity sztyletem skonał blL1ź

_ niąc". Nie miał żadnych zasad, \Vystępował prze
i ciw. w,!izystkim ustalonym ·konwencjom to\va-
1· 
•' rzyskim i· obyczajom. -wszystkim kanonom 
· i świętościom. B dził niena,viść i lęk. 

Edward II ginie zakłuty rożnem do mięsa . 

Przed śmiercią poznał wszystko. co tylko czło -
. \\"iekowi może przypa-śc w udziale: n· ezmierną 
·władzę i niezmierne poniżenie . . Edward nie uz
na je kom\·encji, zasad moralnych, praw ludz

,"kich ani boskich. Budzi' nienawiść i lęk. 

·, · :\1arlo\Ve~~teresuje pytanie. .czy człowiek 
jest -Oobry. ny zły. Postacie. k.tóre kreuje nie 

f,łp,ają żadnej filozofii, żadn€j ideolog~i. żadnej 
'.rnoralności. · Nie rzadzą nimi wyższe racje. czy 
~~·y:ż,S.Że cel'e. Przew;żnie nie maja nawet'- ~\\ yl<:
ą_eL ó<l~vagi. Mają tylko. swo ie -ludzkie kapr} sy 
··i. :swoje namiętności„ :.VIarlowe: chętnie l1kazuje 
!ndz.i„ w .momeńtac:_h, kiedy - nie. noszą masek. 
J.;ch\\·yceni si~- ~hwi1i \Vyzwal<ini.a się namięt 
no·ści. Los f4.e lStnieif1, To .nie Io& , nie przez n
. czen~::'"nle szekspiro~;ski mechanizm władzy de
'-terminu-je ·ludzi.· Sami pro\vokują"wypadki , ''Y
._zywają innr~h, wyz\~alają ~v- ~obie nawzajem 
najokrutniejsze instynkty. ;\1arlowe je t barnzi<:>j 
okrutny od Szek pira. ·pi ze wszystkiego i w~zy 

stkich, \\" br~falny sposób zdziera maskę z :ud7.i 
i ze świata. Marlowe obnaża człowieczeństwo. · 

W dramacie elżbietańskim królowie zawsze 
byli tyranami. Był to kanon obowiązujący. Spis
kowano przeciw nim. poczem ic:i zabij;rno Mie
czem lub nożem . Szekspir nie detrr,n[(J)\\".J l kró
lów. Wyjątkiem je t tu Ryszard II, który jed 
nak do końca zachowuje godr1CJŚl\ pogardę dla 
świ.ata i umiera jak król, jak c"'.! 0·.vi ·~k. i:VJa:-lo -

Jó 

we obdarza swojego Edwarda korcną i władzą. 

Ten król nie żąda władzy, nie chce i n<1\vet nie 
próbuje panować - mniej lub bardziej mądrze, 
mniej lub bardziej sprawiedliwie. Używa wła

dzy tylko do zaspokajania swoich kaprysów. 
Z natury swej nie jest okrutny, ale ulega chwi
li, poddaje się kolejnym namiętnościom bez sa 
mokontroli, bez konsekwencji, bez myśli 

o jutrze. Drażnią go ludzie i wszelkie konwen
cje, oddaje się \vięc jednej namiętnośc· - p ro
woko\vaniu ludzi. Za \vsze!ką cenę i \Vszelkimi 
sposobami. Potem odbierają mu koronę. W wiel
kiej scenie detronizacji Edward nie jest tra
giczny, Korona nie jest dla niego symbolem, 
jest poprostu złotym kółkiem. Przy pomocy tego 
kawałka złota można jednak raz jeszcze spro
\llrOkować otoczenie, po raz ostatni pobawić się 

ludźmi. Potem powinna nastąpić śmierć -
Edward wie o tym. Jednak l\Tarlov.;e me ;:JG?.\Va
la mu umrzeć prędko i z gorin0ścią. T1,1.o;::q 
wielkie misterium poniżenia 'Ech<.:ard'.l, aby 
w końcu półży,,-y strzep ludzki ; mie:c 'i: 'N naj 
bardziej sadystyczny sposób. h . 'i gin;: ohyd
nie, jęcząc i błagając o jeden ct10tby mnme!lt 
życia. do ostat!liej chv,;ili nie osła,; '.a !>ię maską 

bohaterstwa czy choćby odwagi. Smierć jego 
jest przerażająco ludzka. 

Otoczenie Edwarda - „odbiorc)" jego pro
wokacji, ci którzy go nienawidzą, dLtr0:1izuj ą 

i wreszcie zabijają są również okrutni i równie 
·mali. Przewrotność Marlowe'a sięga dalej. Ed
ward nie pragnął władzy i został zabity przez 
regenta Mortimera. który pragnie tylko władzy. 
Zdobywszy ją gm1e. Zabija go Edward III, 
d-ziecko zmuszone do objęcia władzy, wypaczone 
psychicznie ciągiem okrutnych wydarzeń. Mar
lowe nie oszczędza nikogo - ani króla, ani 
królowej, ani baronÓ\V. Świat Marlowe'a _ jest 
bezlitosny, ludzie jednakowo okrutni. Nawet 
śmierć jest tu obnażona ze wszystkiego, co 
może uczynić ją wzniosłą. Zabójstwo króla jest 
zbrodnią wysublimowaną, popełnioną przez 
uczonego kata- anatoma. Jest bez znaczenia -
jak nakłucie szpilką motyla. 
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Jerzy S . Sito sparafrazował dramat Marlo~ 
we·a zaostrzając jeszcze, wszystko to, co jest 
\V nim współczesne, odzierając ze słownych 
i stylistycznych ornamentów. Jego „Edward II" 
jest precyzyjnie logiczny i bardzo teatralny. 
Zawarta w prologu propozycja Si~/ in cenizo
wania tragedii przez trupę . teatrain;i ogromni~ 
insp'.ruje wyobraźnię. Trupa teatral1:a kreując 
określoną rzeczywistość może zrezygnować z ca
łego sztafażu historycznego, kostiumów, deko"'
racji itp. :\'loże , a nawet powinna grać poprostu 
na scenie - estradzie. Tym bardziej , że ani 
autora dr2matu. ani autora polskiej parafrazy 
nie interesuje dokładne określenie kolejnych 
miejsc akcji, czy precyzyjne zaznaczanie odleg-'
łości czasowych. Ważne są tu tylko emocjonalne 
relacje postaci, kolejne starcia emocji. Tema~ 
te:m tragedii jest walka emocji i namiętności 
w ludziach i między ludźmi. Takie określenie 
tematu automatycznie niemal podsuwa formq 
ringu - idei miejsca przeznaczonego jedynie 
do walki. Szukając znaków przypominającyc~ 
o teatrze elżbietańskim najrozleglejszym 
chyba teatrze świata - stav..riamy drabiny 
z prze~iągniętym między nimi trapem. :!(ostiumy 
trupy teatralnej muszą silą rzeczy sprowadzać 
się d0 elementów. które charakter:>ł.ujri postać 
i wywołują automatyczne skoja: ·e1: :t. Aktorzy 
grają po d\\ie i trzy role. ptxazują przede 
wszystkim te m a t danej postaci. Pomaga w tym 
ogromnie autor parafrazy konstruując dialog 
zv.rnrty i konkretny. 

l\'larlov-·e v..· „Edwardzie Il" ' nie kopiuje i nie 
udaje prawdy życia. Daje teatralny skrót prawdy 
o czlo'.vieku, prawdy odartej z masek, brutal
nej. Szokował wspólczesn:>ch. Był niewątpliwie 
prekursorem teatru okrutnego, teatru okruciei1-
stwa, jak to dziś nazywamy, teatru, którego isto
ta nie polega na zewnętrznym piętrzeniu „mor,,
derczych" wydarzeń. lecz właśnie na pokazywa
niu okrutnej prawdy o człowieku, pokazywaniu 
jej w sposób szokujący, działający ostro na sy<;
tem odczuwania. 

Współczesny teatr unika kopiowania. udawa
nia prawdy życia. Eksponuje teatr al n ość, 
świadomie deformuje realną rzeczywistość, uży
wa systemu własnych znaków dla wyrażenia 
kreowanej rzeczywistości i wyrazistego narzu
cenia proponowanego tematu. 
„Morał jest bowiem ważny przez podanie 

a w sprawach formy decyduje forma". 

JAN BLESZYNSKI 
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A. ARTAUD 

PIERWSZY · MANIFEST 

{fragme nt) 

Nie można dłużej kupczyć ideą teatru, 

którego cała wartość w magicznym, stra

szliwym związku z rzeczywistością i nie

bezpieczeństwem. 

Tak postawiona spra•va teatru winna 

obudzić powszechną uwagę: przyjąć bo

wiem należ;->, że teatr dzięki swej fizycz

nej stronie i dlatego, że żąda wyr a z u 

roz\vijającego się w p r z es trze n i, wy

razu jedynie rzeczywistego, pozwala 

spełn ić się organicznie i całkowicie ma

gicznym środkom sztuki i słowa, niczym 

o_dnowionym inkantacjom. Z tego zaś 

w:ynika. że teatr nie odzyska swoistej mo

cy oddziaływania, jeżeli nie zostanie mu 

zwrócony jego własny język . 

Oznacza to, że zamiast odwoływać się 

do tekstów, uznanych za ostateczne i niby 

święte, należy _. przede wszystkim złamać 

podporządkowanie teatru tekstowi i od

naleźć pojęcie jedynego jakby języka, ję

zyka w pół drogi między gestem a myślą ... 
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A. ARTAUD 

DRUGI MANIFEST 
(fragment) 

Stan poetycki, transcendentny stan ży

da - oto czego, świadomie lub nieświa

domie, przyznając się lub nie , publiczność 

·poszukuje w miłości, zbrodni, narkoty

kach, wojnie czy insurekcji. 

Teatr Okrucieństwa po to został stwo

rzony, by przywrócić teatrowi pojęcie 

życia namiętnego i pełnego drżenia; i okru

cieństwo, na którym pragnie się oprzeć, 

rozumieć należy w znaczeniu gwałtownej 

surowości i rygoru, skrajnego żagęszcze-
' nia scenicznych elementów. 

To okrucieństwo, które będzie krwawe 

w potrzebie, lecz n iesystematycznie, utoż

.samia się więc z pojęciem swoistej czys

tości moralnej, suchej i jałowej, co oba

wia się płacić za życie cenę jaką trzeb:i 

płacić. 
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CO ZNACZY SŁOWO 

OKRUCIEŃSTWO 

LIST A. ARTAUD DO J. P. 

Drogi przyjaciel u! 

Nie mogę dostarczyć Panu szczegółowych wy
jaśnień na temat mojego Manifestu, pozbawiły
by go b-Owiem one świeżości. Wszystko, co mogQ 
zrobić, to - tymczasowo - skomentować naz
wę „Teatru Okrucieństwa" i starać się uspra
wjedliwić mój wybór. 

Nie chodzi w tym Okrucieństwie ani o sa
dyzm, ani o krew, przynajmniej nie w wyłącz
nym znaczeniu. 

Nie uprawiam systematycznie grozy. S!O\\·o 
„okrucieństwo" winno zostać wzięte w sensie
s.zerokim, nie zaś w cielesnym, dapieżnym zna
czeniu, które mu się zwykle przypisuje. I tym 
samym domagam się prawa do łamania po
przedniego znac-z.enia mowy, do zdruzgotania 
raz na zawsze krat więzienia, do zrzucenia cho
mąta, do powrotu wreszcie w etymologiczne po
czątki języka, które przywołuje zawsze konkret
ną rzecz poprzez abstrakcyjne pojęcia. 

Można sobie doskonale wyobrazić okrucień
stwo czyst e, bez cielesnego rozdarcia. Zresztą 
filozofticz.nie mówiąc, co to jest okrucieństwo? 
Z puntku wiedzeni-a umysłu okrucieństwo ozna
cza surowość, rygOT, staranność oraz nieodwo
łalną decyzję, bez.względne, absolutne zdecydo
w an ie. 

Najzwyklejszy determinizm filozo!icwy jest 
z punktu widzenia naszej egzystencji - jednym 
z obrazów okrucieństwa. 

Całkiem mylnie nadaje się słowu „okrucień
stwo" znaczenie ·krwawej bezwzględności, nie
uzasadnionej, bezinteresownej skłonności do za 
dawania bólu fizycznego. Etiopski ras, który 
włóczy końmi pokonane książęta i narzuca im 
swe jarzmo, ni e postępuje tak powodowany roz
paczliwą miłością k rwi. Okrucieństwo nie je.:>t 
bowiem synonimem przelanej krwi, umęczone
go ciała, ukrzyżowanego przeciwnika. Utożsa
mienie okrucieństwa 'z męczarniami stanowi po
boczną i mało ważną stronę kwestii. Jest w 
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-okrucieństwie, którego się dopuszczamy, jakby 
wyższe U\ ·arunkowanie. jakiemu poddany jest 
również kat dręczyciel i jakie on sam musi być 
z d e c y do w a n y zniesc \V razie potrzeby. 
Okrucieństwo jest przede \vszystkim trzeźwe, 
jest to rodzaj sztywnego wskazania, poddania 
konieczności. Nie ma okruciet'lstwa bez świado 
mośc i, bez swoistej - pilnej, starannej - świa
domości. świadomość właśnie daje każdemu 
czynowi, który wykonujemy w życiu, barv„·ę 
krwi, odciet1 okrucieństwa, ponieważ wiadomo. 
że życie je t zawsze czyjąś śmiercią. 

Paryż, 13 września 1932 r. 

Aby w teatrze przy\.\TÓc;ić sztukę, trze
ba wygnać z niego uosobienie, i(ieę od
twarzania natury. 

.(G . Cr.aig) 

Gordon Craig stał się w ostatnich la 
tach okresu edwardo\vskiego prorokjem, 
który przepowiedział nastanie re\\:olucji 
teatralnej, tak żywotnej jeszcze i dziś, że 
trudno o niej pO\.viedzieć, iż należy -do 
przeszłości. · 

(The Time· Ltternry upplement> 

„Aby urato\rnć teatr trzeba go znis;z
<:zyć". Nie przypadkiem, powtarzam użył 
Craig tego powiedzenia Duse jako motta 
do jednego z esejó\v . Aby odrodzić sztukę 
teatru, trzeba uprzątnąć ze sceny \nzyst
ko, co ze sztuką teatru niewiele ma wspól
l'lego, obronić teatr przed inwazją malar-
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stwa, literatury, muzyki, tańca, a nawet 
aktora, które uczyniły z reżysera, rzeczy
wistego twórcy teatralnego, niev,;olnika. 

(J. K oenig, „Craig, czyli paradoksy marzyctela", 
Dialo nr J, 1900 r,) 

Teatr nie chce już definiowa.ć myśli, 
chce zmuszać do myślenia„. Doś;,\-iadcze
nia, polegające na przekazywaniu m~.'ta 
fizyki przez skórę, przeprowadzał już ca
musowski Kaligula, a poza nim - kilku 
innych. Doświadczenia tych innyct1 bar
dzo stępił~- naszą obecną \\Tażliv.:ość i zna
komicie ułatwiłv zrozumienie niecodzien
r.ej diagnozy. Tak powstał „teatr okru
cieństwa", o który daremnie kruszy! k'.)
pie A. Artaud. Zrozumieliśmy. że bebe
cho\vate historyjki obyczajowe i psycho 
logiczne perypetie zawiedzion~-ch kochan
ków nie były sprawą najważniejszą: na
uczyliśmy się \.V teatrz<:.- myśleć filozoficz
cie_ 

(A. Falkiewicz ,,"Wtlkacy, Artaucl. awangarcla" 
Di::1lo ni: G. 1960 r .j 

Przez teatr nowoczesnv rozumiem teatr 
wypr'zedz~jący, poszukujący nowych 
form, związany z myślą współczesną, 
określając~' się aktywnością w stosunku 
do życia i jego zjawisk, o specyficznym 
l:ształcie scenicznym. 

J. Srnjna) 

Istota teatru nie tkwi wiec \V tvm, co 
teatr przedstawia (i co może zostać ujęte 
i rozstrzygnięte inaczej), lecz w tym, 
cz.vm teatr jest. Pytanie czym jest teatr 
należy do najczęściej rozważanych, bo 
najbardziej zagadkowych . Odpowiedź Ar-

23 



tauda wyda się osobliwa: nie mówi on, że 
decyduje relacja między widzem a akto
rem, lecz określa teatr jako przestrzei1 
przede wszystkim , miejsce odrębne i r,ie
ja~~ określone, które należy wype1nit; 
m1e1soe wszakże wspólne dla aktorów 
i_ d.la. publiczności. Ta enigmatyczna dc
fimc3a to klucz do teorii Artauda. Ozna
cza cna najpierw, że teatr - przestrzerT 
~eat~alna - nie jest przestrzenią taką 
Jak mne .. . Teatr jest dziedziną sakralności. 
Zaś o sakralności rozstrzyga różnica mię
dzy świeckim, a świętym ... 

(J. Bloński „ Artaud i teatr magiczny", 
Dialog nr 2, 1965 r .} 

O!~rucieństwo rozumiane jako „idea 
akcJ1 doprowadzonej do końca" oznacza 
wysiłek dostrzeżenia konieczności i za
inscenizowania jej. Zadanie jest trudne 
albowiem teatr z natury rzeczy podsuw~ 
inne rozwiązania, jako że zrobić w nim 
mcżna wszystko na przekór życiu, tym
czasem chodzi właśnie o więź z życiem. 

(M. Dziewubka, „ Artaud i metafizyka surrealizmu", 
Dialog nr 6, 1968 r .) 
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