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Tadeusz Pobożniak 

RECEPCJA „MRICZCZHAKATIKI" 
W EUROPIE 

Wózeczek gliniany (Mriczczhakatika) to w pewnym sensie sensacja 
na scenach europejskich. Sztuka la wyraża inny światopogląd, obcy 
europejskiemu, pokazuje dramat, zbudowany na zasadach obcych dra
matowi klasycznemu. 

Ale nie tylko w Europie. Już w literaturze staroindyjskiej dramat 
ten odznaczał się bardzo oryginalnymi indywidualnymi cechami i uwa
żany był za nietypowy. Wykraczał bowiem wyiraźnie poza ramy nakre
ślone przez dramaturgię staroindyjską. Obecnie, gdy w Indii sanskryt 
w kons<tytucji nawet uznany jest za jeden z języków narodowych, lite
ratura sanskrycka uczona jest ·w szkotach, a najznakomitsze jej utwory 
uznaje się za utwory narodowe. Do takich perel staroindyjskiej litera
tury dramatycznej należy Mriczczhakatika. Jest ona zawsze przedmio
tem studiów i często jesit wystawiana ·z,właszcza przez studenckie zes.poly 
dramatyczne. Tkwi ona mocno w tradycji staroindyjskiej, jednak posia
da również rysy, które przemawiają bezpośrednio także do współczes
nego odbiorcy indyjskiego. Usunięcie z tro.nu niesprawiedliwego wład
cy przez rewolucję wywołuje żywe oddźwięki u przeciętnego nawet oby
watela, który pamięta , albo zna z opowiadań czasy walki o wyzwolenie 
narodowe. Również pod względem socjalnym sztuka ta jest bliższa niż 

inne sanskryckie dzieła dramatyczne współczesnemu Indusowi. Przed
stawia bowiem nie sceny z życia dworskiego, lecz warsLw niższych . 

Już w XIX w . znalazła Mriczczhakatika drogę do Europy i znana 
była w angielskim tłumaczeniu H. H. Wilsona . Tłumaczenie to przeło

ży! na język niemiecki O. L. B. Wolff i w tym przekładzie zapoznał się 
z Mriczczhakatiką Goethe i zanotował to w swoim dzienniku. Jednak 
Kalidasa i jego dzieła byly w tym czasie tak popularne i podziwiane 
w Europie, że Mriczczhakatiką interesowali się tylko indianiści. W 1947 
wychodzi w Bonn pierwsze wydanie filologiczne, przygotowane przez 
A. F. Stenzlera, a w r. 1849 Kajetan Kossowicz publikuje przekład ro
syjski w Czasopiśmie .,Moskwitjanin". 1850 opublikowano przekład fran 
cuski w Paryżu i wystawiono adaptację Mriczczhakatiki w Odeonie. 
Mimo wszystkich usterek przyjęto ją z entuzjazmem. Z końcem XIX w. 
ukazuje się dużo przekładów niemieckich i przeróbek Mriczczhakatiki, 
jak przekład filologiczny O. Bi:ihtlingka w r . 1877 w Petersburgu, Ha
berlandla, Fritzego i Kellnera . Przeklad E. Pohla był swobodną prze
róbką i ukazał się pod tytułem Wasantasena. P1~zeróbka ta została wy
stawiona w Berlinie i w Monachium i uzyskała duże powodzenie, mimo 

4 



że filologowie zarzucali jej, że zawierała rzeczy, których nie tylko nie 
było w tekście indyjskim, ale których by żaden Indus nawet nie po
myślał. A. Hillebrandt nazwał ją wprost karykaturą. W latach 90-ych 
wystawiono tę sztukę w Warszawie, ale bez powodzenia. W r. 1916 uka
zała się w Monachium jeszcze jedna przeróbka sceniczna, L. Feucht
wangera, również pod tytułem W asantasena. 

W Stanach Zjednoczonych sanskrytolog amerykański A. W. Ryder 
ogłosił przekład angielski w Harvard Oriental Series w 1905. Studiował 
on sanskryt w Niemczech, a posiadał przy tym talent poetycki, tote± 
przekład jego .odznacza się nie tylko wiemością, lecz i dużym wdzię
kiem. Przekład ten wzięto za podstawę adaptacji scenicznej i sztukę 

wystawiła Narodowa Konferencja Teatralna (National Theater Confe
rence) 5 XII 1924 w Nowym Jorku na scenie Neighborhood Playground. 
Reżyserem była Alina Bernstein i ona to dokonała adaptacji. Obsada 
ról była czysto amerykańska, tylko wykonawcami tła muzycznego byli 
dwaj Indusi, Arjuna Govind i Sarit Lahiri, grający na indyjskich in
strumentach. 

Po roku 1924 ukazało się jeszcze kilka tłumaczeń i przeróbek sce
nicznych Mriczczhakatiki w języku angielskim, najważniejsze to tłuma
czenie R. Pendletona Olivera (1938). Jest to tłumaczenie wierne i uwzglę
dnia wartości sceniczme dramatu. Wśród licznych francuskich tłuma

czeń i przeróbek wymieniłbym dwa. Pierwsze to rękopiśmienne tłuma
czenie indianisty A. Bartha (1863), przygotowane bardzo starannie, dru
gie to P. Regnauda, wydane w Paryżu w 1876. Najwięcej wydań Mricz
czhakatiki pojawia się oczywiście w Indii; są to wydania filologiczne, 
opatrzone dawnymi i nowszymi komentarzami sanskryckimi, a często 

i tłumaczeniami angielskimi lub hinduskimi. Ostatnio ukazały się tłu

maczenia : rosyjskie, przedwcześnie z.m&rłego indianisty W. S. Worobiew
-Desjatowskiego (Moskwa 1956), oraz czeskie Ivo Fiśra i Jarosława Po
kornego (Praga 1959). Tekst Desjatowskiego posłużył za podstawę wy
stawienia Mriczczhakatiki w Moskwie w latach 60-ych. 

W Polsce przekład mój jest pierwszym tłumaczeniem z oryginału 
indyjskiego. Wśród indianistów polskich najwięcej pracy temu drama
towi poświęcił A. Gawroński, którego prace, tak doktorska, jak i ha
bilitacyjna, dotyczą Mriczi:zhakatiki. Również pośmiertnie wydana pra
ca Początki dramatu indyjskiego a sprawa wpływów greckich (1946) 
porusza problemy związane z Mriczczha.katiką. Dotąd pozostają one 
w znacznej mierze nierozwiązane. Miejsce powstania dramatu jest znane, 
akcja bowiiem tc<:zy się w mieście indyjskim Udżdżajini. Natomiast czas 
powstania dramatu jest tylko przypuszczalny, mianowicie IV w. n.e. 
Dotąd nierozwiązana jest sprawa autorstwa. Tradycyjnie figuruje jako 
autor król indyjski Sudraka, ale wiemy to tylko ze wzmianki, zamiesz
czonej w prologu sztuki. Wiadomość jednak, że król ten zmarł mając 
sto lat, wyklucza możliwość, że on sam ten prolog napisał. Prolog łączy 
się organicznie z początkiem właściwego tekstu, nie jest więc pewne, 
ile tekstu pochodzi od autora prologu, a ile od tradycyjnego autora. 
W dawnych czasach królowie indyjscy byli mecenasami poezJ1 i poeci 
chętnie przypisywali im autorstwo swych utworów. Być może więc 
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i król Sudraka był tylko takim mecenasem, któremu poeta przypisał 

&utorstwo dramatu. Król Sudrs ka nie jest jednak znany w historii in
dyjskiej. 

Kwestia nieustalonego autorstwa nie umniejsza wcale walorów sztu
ki. Bez względu na to, kim był autor dramatu, był on utalentowanym 
poetą. 

Dużo trudności przedstawia też wielojęzyczność naszej sztuki, po
dobnie jak i innych staroindyjskich sztuk scenicznych. Sanskrytem, ję

zykiem kultury, mówią w nich tylko osoby, należące do warstw naj
wyższych, a więc król, minister, kapłani; reszta, .a wśród niej także 

kobiety, mówi różnymi narzeczami ludowymi, prakrytami. Nie jest 
możliwe oddać w języku polskim taką różnorodność. Różnice zazna
czone są tylko mniej lub więcej literackim stylem wyrażania się. 

Wiele problemów nastręcza samo wystawienie sztuki indyjskiej 
w Europie, ale jest to zadanie dla twórczej inwencji reżysera, zwłaszcza 
że nie istnieją tu jakieś ogólnie obowiązujące wzory. Główny problem„ 
to znalezienie drogi pośredniej między dwiema skrajnościami. Jedna 
możliwość, to przedstawienie sztuki tak, jak by to było w środowisku 

indyjskim. Drugi ekstrem, to zupelne spolszczenie osób, miejsca i oko
liczności. Oba stanowiska są równie trudne do konsekwentnego prze
prowadzenia i każde przedstawienie obcej sztuki na scenie jest owocem 
twórczej współpracy reżysera i jego zespolu. -
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Hanna W ałkówska 

ŚUDRAKA 

O śudrace, któremu tradycja indyjska przypisuje autors.two dra
matu o dziej::ich kurtyzany WASANTASENY (tytul oryginału Gliniany 
wózeczek - skr. Mriczczhakatika) , n.ie wiemy nic pewnego. Nie wiemy 
nawet, czy byl postacią autentyczną, a jeżeli tak to nie mamy całkowi
tej pewności. kiedy żył i napisał swoją jedyną sztukę, której slawa 
ustępuje może jedynie Siakuntali * Kalidasy. Pierwsze tłumaczenia na 
języki europejskie (francuski i niemiecki) zwróciły uwagę całego świata 
na niezwykle walory artystyczne tej S:ltuki, noszącej wszelkie cechy 
poezji kunsztownego stylu, jak też na jej doskonalą kompozycję i pla
styczną charakterysLykę postaci. Żmudne badania literackie i językowe 
uczonych, które nie odbyty się bez długich sporów, pozwalają przy
puszczać, że śudraka żył i tworzył około IV wieku p.n.e . 

Legenda jego życia, jaką przekazała nam tradycja indyjska, spro
wadza się właściwie do kilku strof z prologu sztuki . Dowiadujemy się, 

że byt znakomitym poetą i królem jednocześnie i że odznacza! się nie
zwykłymi zaletami i cnotami. Był wszechstronnie wyksztatcony, znal 
zarówno święte księgi Wedy, jak i matematykę . Ale byt też „znawcą 

słoni", co chyba na leży rozumieć, że jako wódz potrafił prowadzić za
stępy słoni bojowych. Na koniec miał być też „znawcą kunsztu miłos

nego heter". Cieszył się szczególną prntekcją bogów, bo gdy chorował 
ciężko na cezy, został cudownie wyleczony laską boga Indry (Siwyl. 

Kiedy abdykował na rzecz swego syna i gdy ten już zasiadł na tro
nie. król śudraka odprawił uroczystą ofiarę ,z konia. Aśvamedha, czyli 
ofiara z konia, była starym obrzędem wedyjskim i odprawienie jej by ło 

uroczystym dopełnieniem konsekracji króla, mialo też zapewnić władcy 

i poddanym wszelką pomyślność. Kiedy król dopełni! tego obowiązku 
w stosunku do swego syna, a jednocześnie osiągnął wiek stu lat i dzie
sięciu dni, sam dobrowolnie spalił się na stosie. Tego rodzaju śmierć 

nigdy nie była uważana w Indiach jako samobójstwo w sensie nega 
tywnym. śmierć w ogniu na stosie, z zachowaniem ceremoniału, była 

i jest śmiercią zaszczytną. Przekroczenie zaś wieku stu lat oznaczało 
osiągnięcie pełni życia. Człowiekowi, który doży! tego wieku i sam 
stwierdzi!, że dokonał i osiągną! w życiu wszystko co bylo możliwe. 

wolno było samemu zdecydować o swym odejściu. 

• Ka I id a s a, Siakuntala, Wrocław 1957, BN nr lll 
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TEATR I DRAMAT Sl'AROINDYJSKI 

Geneza i początki dramatu indyjskiego nie są nam znane. Wszystko 
jednak wskazuje na to, że wywodzi się on z misteriów religijnych. Wie
my, że już na długo przed naszą erą ceremoni&l świąt i uroczystości po
lączony był z tańcem i pantomimą, co było zarówno formą, jak i wy
razem kultu. 

Ta obrzędowa spuścizna w znacznym stopniu zaważyła na konwen
cji dramatu, jako widowiska złożonego jednocześnie z deklamacji, 
tańca i śpiewu. Głównym zaś środkiem ekspresji, wiążącym wszystkie 
te elementy była sztuka mimiczna, doprowadzona w Indiach do per-
fekcjJ. 

Drugim źródłem, które zasiliło powstanie teatru była instytucja 
wędrownych bardów. Tworzyli oni osobną klasę społeczną, gdzie ta
jemnica zawodu przekazywana była dziedzicznie. Cieszyli się też od nie
pamiętnych czasów, aż po dziś dzień, wielką popularnością, a że nale
żeli do najwyższych kast, odpowiednio dużym szacunkiem. Wędrując 

nieustannie .po wsiach, osadach i miasteczkach recytowali opowieści za
czerpnięte z wątków mitologicznych i legendarno-heroicznych. 

Tak też ma się rzecz z dramatem i teatrem indyjskim. Brak pew
kim oluesie historycznym z tych elementów rytualnych i ludowych roz
winął się teatr klasyczny. Wielkim bowiem kłopotem przy badaniu 
kultury i cywilizacji Indii starożytnych jest absolutny brak pewności 
chronologicznej. W przeciwieństwie do świata antycznego, który sam 

· rejestrował własną przeszłość, Indie starożytne długo nie miały własnej 
historiografii, która dokonałaby inwentaryzacji swojego wkładu i spad-
ku kulturowego. Daje to jedyne w swoim rodzaju zjawisko, że stara 
i bogata kultura Indii pozbawiona jest historii, a geneza jej ciągle jesz
cze jest przedmiotem sporu uczonych. We wszystkich przejawach i dzie
dzinach kultura Indii zjawia się nam zawsze w postaci absolutnej doj
rzałości, tak zakorzenionej i trwalej, że oparłszy się działaniu wieków, 
nadal uderza nas głębokością myśli, precyzją formy i niepowtarzalnym 
wdziękiem. 

Tak też ma się rzecz z dramatem i teatrem indyjsk im. Brak pew
ności co do początków i drogi, jaką przechodz ił swoją ewolucję rozwoju, 
wynagradza nam fakt doskonałości jego formy ostatecznej, obejmującej 
już cały wachlarz rodzajów i gatunków literackich. Podział na rodzaje 
dramatu dokonany przez teoretyków indyjskich, oparty był na szcze
gólnej konwencji. Odnosił się bowiem nie tylko do tematu i nastroju, 
w jakim sztuka miała być grana, ale także do jej długości, ilości aktów 
i liczby występujących osób. 
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Osobliwą cechą teatru indyjskiego była jego wielojęzyczność, co 
wiązało się niewątpliwie ze specyficznym ustrojem kastowym. Aktorzy 
przedstawiający osoby klas wyższych p·rzemawiali sanskrytem, osoby 
z niższych warstw i kast wygłaszały swoje kwestie w dialektach ludo
wych, zwanych prakrytami. Sa;-iskryt byl językiem oficjalnym państwa 
i obrzędowym, byl też w pewnym sensie zastrzeżony dla wyższych 

kast. Z samego jednak faktu wielojęzyczności teatru wynika, że był 

znany i rozumiany przez wszystkich. Dowodem tego jest tak~e, że 

wspominani już poprzednio wędrowni bardowie recytowali swoje opo
wieści zawsze w sanskrycie, a przecież słuchacze rekrutowali się z róż
nych środowisk, najczęściej wiejskich. 

Do najważniejszych gatunków, które trwale zapJsały się w litera
turze klasycznej , należał dramat heroiczny i mieszczański („miejski"). 
ł'abułę zapożyczano często z wcześniejszych źródeł, zmieniając ją zresztą 
dość swobodnie. 

Dramat heroic2'ny zwany nataka, według konwencji musiał opiewać 
czyny bohaterskie króla, sławnego wojownika, a czasem kogoś z pan
teonu boskiego, a treść jego zz.wsze była osnuta na znanej legendzie. 
Dramat mieszczański , prakarana nie korzystał nigdy z legendy, ani 
mitologii. Tematem 'było jakieś zdarzenie, charakterystyczne dla życia 

miejskiego, najczęściej związane ze środowiskiem kupieckim. 
Klasycznym przykładem tego rodzaju twórcwści dramatycznej jest 

Gliniany wózeczek, którego oryginalny termin sanskrycki w transkrypcji 
polskiej brzmi Mriczczhakatika. Domniemanym autorem jest król Su
draka, o którym niestety nic więcej nie możemy powiedzieć, jak tylko 
że żył prawdopodobnie okolo IV w .n.e., a więc mniej więcej wspól
cześnie z wielkim indyjskim poetą i dramaturgiem Kalidasą. 

Utwór Sudraki jest najbardziej realistycznym z dramatów indyj
skich. Skomplikowana akcja toczy się wartko, a wzięte z życia co
dziennego sytuacje są prawdziwe i przekonujące, zarówno w ~cenach 

humoru, jak i patosu, tak charakterystycznego dla sztuki indyjskiej. 
Indywidualność charakterów i typów świadczy, że autor był bystrym 
obserwatorem, zaś prosty i j ędrny język dialogów przybliża nam wizję 
miejskiego życia w Indiach starożytnych. . 

Zwyczajem innych pisarzy śudraka zaczerpnął temat z wcześniej

szego utworu scenicznego Bhasy pt. : Biedny Czarudatta. Podstawowy 
wątek fabuły zostal rozbudowany, wzbogacony licznymi realiami z ży

cia miejskiego, w który zręcznie została wpleciona nić intrygi poli
tycznej. 

Bohaterem jest kupiec Czarudatta, doszczętnie zrujnowany i znaj
dujący się na skraju nędzy , przez zbytnią hojność i szlachetną szczo
drobliwość. Darzy go uC7JUciem bogata, piękna , bardzo szlachetna i uczo
na kurtyzana Wasantasena, o której względy ubiega się zarozumiały 

i pewny siebie szwagier króla . Prymitywne i ordynarne zaloty mało 
inteligentnego królewskiego krewniaka napawają Wasantasenę jedynie 
niechęcią. Rozgniewany oporem, dusi ją i nieprzytomną porzuca w par-
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ku. Przekonany, że dokonał zabójstwa, oskarża Czarudattę, niewinnego 
kupca, który zostaje skazany na śmierć, ponieważ poszlaki przemawiają 
przeciwko niemu. Ale w akcję wplątuje się inna intryga, oto został 

dokonany zamach stanu, a nowy władca uwalnia Czarudattę, zaś ocu
cona z omdlenia Wasantasena sama może poświadczyć o jego niewin
ności. Król zezwala Wasantasenie na zerwanie z zawodem kurtyzany 
i może ona zostać, co prawda drugą, ale najzupełniej legalną żoną 

ukochanego przez siebie człowieka . 

Tytuł Gliniany wózeczek pochodzi z epizodycznej sceny, w której 
Wasantasena, chcąc zwrócić naszyjnik, należący do żony Czarudatty, 
wkłada klejnot do małego wózeczka z liliny, zabawki należącej do ich 
Eynka. Scena ta w adap tacji Krystyny Skuszanki wstała skreślona, 

a w związku z tym przyjęto jako tytuł imię głównej bohaterki dramatu 
kurtyzany Wasantaseny. 

Kurtyzana, jaką ukazują nam liczne źródła literackie, nie miała 

nic wspólnego z uliczną ani świątynną prostytucją . Podobnie, jak 
w Grecji , kurtyzany wyższych klas bywały kobietami o wysokiej kul
turze i nie będzie przesady, jeśli powiemy, że poza nielicznymi wy
jątkami byty to jedyne wykształcone kobiety w Indiach starożytnych. 

Aby zaliczać się do kla5y kurtyzan, poza obowiązkową urodą i znajo
mością kunsztu miłosnego, wymagana była inteligencja. Jeśli wierzyć 

literaturze, przyszła kurtyzana musiała sobie przyswoić znajomość aż 

„ sześćdziesięciu czterech sztuk", do których zaliczano taniec, śpiew, 

muzykę na wielu instrumentach, umiejętność improwizacji poetyckiej 
i deklamacji, gimnastykę i fechtunek, znajomość języków i gramatyki, 
matematyki, astronomii i wielu innych. Wymagano też znajomości fol'l11 
towarzyskich, umiejętności prowadzenia konwersacji i znajomości lite
ratury. Jeśli kurtyzana spełniała wszystkie te warunki, czekało ją bo
gactwo, protekcja ludzi możnych i wptywowych, uznanie licznych przy
jaciół, a także wielki szacunek. 

U takiej właśnie kurtyzany Ambapali z Wajsiali, która miała być 
„ozdobą swego miasta", odpoczywał sam Budda, rezygnując z innych 
bardziej zaszczytnych i oficjalr.ych zaproszeń. Legenda buddyjska po
święciła wiele strof tej inteligentnej, kulturalnej i wrażliwej kobiecie, 
która zresztą później miała zostać mniszką. Legenda Ambapali wiele 
mówi nam o pozycji społecznej wysokiej rangą kurtyzany. Nic też nie 
musiało stać na przeszkodzie jej ewentualnemu małżeństwu, z reguły 

jednak jako drugiej żony. Jeśli chodziło o pierwszą żonę, potencjalną 

matkę dziedzica rodu , prawo indyjskie stawiało surowe wymagania 
obyczajności. W poligamicznych małżeństwach Indii starożytnych po
siadanie kilku żon żyjących zgodnie nie było niczym niezwykłym, 

świadczy o tym zresztą łagodna wyroz1:1mialość żony Czarudatty z dra
matu śudraki. 

Na okres, w którym powstał dramat śudraki , przypada szczytowy 
rozwój teatru. Trupy aktorskie i zespół orkiestry wiodły zasadniczo 
życie wędrowne, ale najlepsze z nich nierzadko przebywały przez czas 
dłuższy na dworach możnych i bogatych mecenasów sztuki. A ponie
waż tradycja kunszlu muzycznego, śpiewu i tańca była w Indiach 
bardzo żywa, a sztuki te cieszyły się ogromną popularnością i pełnym 
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zrozumieniem ich potrzeby, nietrudno było o protektorów. Jednak ogrom
na większość aktorów stale wędrowała, dając przedstawienia wszędzie, 

gdzie nadarzała się SPosobność, tj. święto, uroczystość dworska lub 
rodzinna, jak np. zaślubiny lub narodziny pierworodnego 'syna. 

Aktorzy wywodzili się z kast niższych i choć uznawano i chętnie 

Podziwiano ich talent, obowiązkowe wykształcenie, znajomość sanskrytu, 
to jednak Po trochu nimi Pogardzano. Sądy nie przyjmowały aktora 
za świadka, a bramin nie mógł jeść .pokarmu, ofiarowanego mu przez 
aktora. Aktorki miewały opinię kobiet niemoralnych, a ich mężowie 

z procederu żon jakoby mieli czerpać korzyści. Stawiano im jednak 
wysokie wymagania zawodowe, pogłębione uzdolnieniami wokalno-mu
zycznymi. Wymagano biegłej znajomości sztuki czytania i pisania, co 
nie było w Indiach zbyt częste, zwłaszcza gdy chodziło o kobiety. Aktor
kom zalecano takie wykształcenie, jak kurtyzanom. Liczne teksty świad
czą, że ceniono inteligencję i intelektualny PoZiom aktora, a mimo 
ogólnej Pogardy, wybitni cieszyli się przyjaźnią królów. 

Aktorom przydzielano role według uzdolnień i warunków zewnętrz
nych, a odtwórcy głównych postaci grywali je stale. Na czele trupy 
stał dyrektor, który z reguły by! pierwszym aktorem zesPołu, zawsze 
reżyserem, inscenizatorem, a gdy zachodziła tego Potrzeba - budow
niczym. On też uczył sztuki aktorskiej cały zespół i nowych adeptów. 
Jego żona, kreująca zwykle główne role kobiece, zajmowała się dodat
kowo gospodarstwem teatralnym i domowym. Dyrektor miał dwóch po
mocników, jednego do organizacji samego widowiska, drugiego do zajęć 
reżyserskich. 

Nie było osobnych i stałych budynków teatralnych. Przedstawienia 
odbywały się bądź Pod gołym niebem, bądź w budynkach przygodnych, 
lub czasowo skleconych, często w pomieszczeniach świątynnych lub 
salach pałacowych. Aktorzy wędrując z miejsca na miejsce, wozili 
ze sobą rekwizyty i zwykle sami zajmowali się budową i urządzeniem 
sceny. W tyle sceny zawieszano zasłonę, oddzielającą kulisy. Barwa 
zasłony określała rodzaj i charakter granego utworu. Przy sztukach 
miłosnych zawieszano zasłonę białą, przy heroicznych żółtą, barwa szara 
określała smutek, czerwona nastrój niesamowity itd. Niektóre źródła 

podają, że bywała dodatkowa zasłona, oddzielająca widownię, wydaje 
się jednak, że częściej jej r,ie było. Wszelkie przygotowania i sadowie
nie się orkiestry miały miejsce już w obecności zgromadzonych widzów. 
Przedstawienia odbywały się bez dekoracji, przy niewi elkiej ilości ko
niecznych rekwizytów. Wszystkie te braki musiały być zastąpione grą 

mimiczną. Jazda konna, zrywanie kwiatów musiały być przedstawione 
ruchami rąk i nóg. Istniała ściśle określona konwencja ruchów ciała , 

a umowność gestów tworzyła niemy język, doskonale rozumiany przez 
widzów. Konwencji Poddane też były kostiumy i sposób charaktery
zacji, tak aby publiczność natychmiast orientowała się, kto jest boha
terem pozytywnym, a kto reprezentuje czarny charakter. To zaszere
gowanie typów nie mogło ulegać zmianom w czasie trwania sztuki, 
bohater dodatni musiał być do końca szlachetny, ujemny musiał demon
strować wszelkie cechy występku. 

ł 
I 
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Przedstawienie zaczynało się, z uwagi na klimat, wczesnym rankiem 
i ciągnęło się przez szereg godzin. Przed rozPoczęciem widowiska dy
rektor recytował modlitwę, prosząc bóstwo o usunięcie wszelkich prze
szkód, które mogłyby zakłócić rytm przedstawienia. Następnie odgry
wany by! prolog, w którym w swobodnej rozmowie z którymś z akto
rów, najczęściej z główną aktorką, swoją żoną, omawial cechy, charakter 
i miejsce odgrywanej sztuki oraz Poleca! ją uwadze widowni. 

Charakterystyczna dla teatru indyjskiego konwencja nie pozwalała 
na bezPośrednie przedstawianie scen okrucieństwa, śmierci, wyroków. 
Wszystkie te sprawy byly jedynie sygnalizowane w monologu lub 
dialogach. Po wielu dramatycznych napięciach fabuły wszystkie srztuki 
musiały kończyć się szcząśliwie i w pogodnym nastroju. 

Obfitość monologów i dialogów w dramacie staroindyjskim jest 
usprawiedliwiona samym znaczeniem terminu sztuki scenicznej nata
ka - „poemat, który miał być widziany". I rzeczywiście wszystkie 
d:·amaty starożytne są przede wszystkiem poematami przedstawionymi 
w rozmowie, a sceneria widowiska miała je jedynie silniej uzmysłowić. 

HANNA WAŁKOWSKA 
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LATO 

Kochanko! Pora Iata nadeszła gorąca, 
Sadzawki wysychają od ciągłych kąpieli, 
Słońce praży - więc- wszystko tęskni do miesiąca, 
Ządza milknie i tylko wieczór nas weseli 

A więc szukamy dzisiaj cienistych ustroni, 
Altanek, które wilgoć fontanny przesyca, 
Klejnotów i czandany • balsamicznych woni 
I nocy oświetlonych blaskami księżyca. 

Na dźwięk lutni, co w sercach żar milo~ci nieci 
J{ochanck o północy dąży pcd krużganki, 
Wonne od słodkich maści i zapachów kwieci, 
I - zda się - drżące zlekka od westchnień kochanki. 

Biodrami spowitymi w muśliny przejrzyste, 
Piersią wonną i strojną w naszyjników pęki, 
Włosy namaszczonymi po kąpieli czystej, 
Niewiasty śpieszą lubych ukoić udręki. 

Nogi dziewcząt, błyszczące od laków czerwieni 
I zdobne w bransolety, których lekkie drgania 
Wydają dźwięk podobny do łabędzich pieni, 
\V sercach mężczyzn gorące budzą pożądania. 

W czyjem sercu miłosnej nic zrodzi tęsknoty 
Pierś namaszczona wonnym balsamem czandany, 
Biodra pełne, okrągłe, w pas ujęte złoty, 
I białych kwiatów wieniec, i>iersią kołysany'? 

Pot zrasza ciała niewiast, wątłe członki słabną, 
Więc zbywszy się klejnotów i sukien cięźaru, 
Na pierś wypukłą lekką osłonę jedwabną 
Narzucają dziewice omdlałe od żaru. 

Od pachnących, wilgotnych wachlarza i>owicwów, 
Od falowania piersi w naszyjniki strojnej, 
Od cichych dźwh;ków lutni, przytłumionych śpiewów 
Budzi siQ bóg miłości z drzemki swej spokojnej. 

[Wyjątek z poematu „Ritusamhara" („Krótki opis pór roku" ) przypisywanego po
ecie Kalidasie. Tłum. A. Kaluski.) 

• d rzewo sanda ł owe 
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Nlaria Krzysztof Byrski 

INDYJSKI TEA'TR LUDOWY 
Dzięki zainteresowaniu Europy sanskrytem, starożytnym językiem 

Indii, klasyczny dramat indyjski doczekał się pewnej popularności. 

Goethe zachwyca! się Sakuntalą Kalidasy, a w naszym kraju młodzi 
pisarze i poeci Młodej Polski składa li hold starożytnej kulturze Indii 
niemało mówiąc i pisząc także o klasycznym dramacie i teatrze tego 
kraju. Mimo jednak licznych zachwytów dramat ten nie doczeka! się 

wielu przekładów i do dziś właściwie znana jest szerzej tylko Sakuntala, 
najpierw pr.lekladana za pośrednictwem innych języków europejskich 
dopiero przed samą wojną po raz pierwszy przełożona bezpośredni~ 
z sanskrytu przez Stanisława Schayera, profesora Uniwersytetu War
szawskiego. Jeśli klasyczny dramat indyjski jest tak mało znany to 
cóż dopiero mówić o teatrze ludowym, posługującym się językiem 
współczesnej wsi indyjskiej, który przecież jeszcze do niedawna uzna
wany był za zbyt wulgarny, zbyt nieokrzesany, zbyt mało interesujący. 
Teatr klasyczny Indii jest ciągle jeszcze reprezentowany w Europie 
właściwie samym tylko tekstem dramatów - wyrafinowanym i subtel-
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nym w swoim ksztal~ie literackim. Reszta pozostawiona jest wyobraźni. 
Przykrawa więc sobie Europejczyk tę resztę zgodnie z własną wizją 

oddalonej w .czasie i przestrzeni egzotyki indyjskiej. Teatr ludowy 
natomiast nie daje się tak odcedzać. Proponuje nie tylko tekst - często 

zresztą prosty i monoto.nny - lecz cały sposób wystawiania, równie, 
jak tekst, niewymyślny. Nic więc dziwnego, że w oczach znawców 
l smakoszy egzotyki nie mógł znaleźć uznania. Był zresztą i jest zbyt 
rozmaity, a z drugiej strony - •praktykowany na targach i odpustach 
dalekiej pmwincji indyj~kiej , gdzi e nie uświadczyS'l hotelu w stylu 
r.achodnim i gdzie współczesne kino nie zdołało jeszcze sparaliżować 

wyobraźni - zbyt nieuchwytny i trudny do wyodrębnienia. 
O czymkolwiek indyjskim mówimy, musimy pamiętać, że Indie 

porównywać trzeba do całej Europy, od której zresztą terytorialnie są 

niewiele mniejsze Ta sama rozmaitość kultury, ta sama różnorodność 

języków, strojów i obyczajów i inna - choć równie jak w Europie, 
różnorodna - wielkość krajobrazów. Różnice pomiędzy mieszkańcem 

południowej Kerali i północnego Kaszmiru są nie mniejsze niż różnice 
dzielące Portugalczyka i Lapończyka z Norwegii. Tak więc indyjski teatr 
ludowy to !P<Jjęcie takie samo jak europejski teatr ludowy. W każdym 
indyjskim stanie liczącym nierzadko grubo ponad pięćdziesiąt milionów 
mieszkańców jest wiele regionów kulturowych i każdy z takich regio
nów ma swoje tradycje ludowego teatru. Teraz kiedy twórczość ludowa 
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w Indiach znalazła opiekuna w postaci rządów stanowych i central
nego rządu Republik.i Indyjskiej, niektóre z tych tradycyjnych teatrów 
ludowych zyskały duży rozgłos. 

Należy do nich bengalska „dźatra", rnieco operowy typ teatru, który 
pierwotnie związany byl z kullem Kryszny - wcieleniem Boga Wisz
nu, a w początkach tego s1tulecia zaczął sobie przyswajać wątki świeckie. 
Aktorom „dfatry" towarzyszy chór, którego rola polega przede wszyst
kim na tym, że .pozwala im wypocząć i zmienić kostium pomiędzy 

poszczególnymi kwestiami, czy obrazami. Scena tego teatru - podobnie 
jak scena wszystkich innych teatrów ludowych - to wzniesienie ocie
nione baldachimem zawieszonym na tyczkach bambusowych, otwarte 
dla publiczności z trzech a czasem ~1awet i z czterech stron. W Gudże
racie znowu zaslynąl teatr zwany „bhawaji". Kiedyś, w XVII wieku, 
zyskał on sobie prawo obywatelstwa i na dworach królewskich. Później 
przekształciwszy się w popularną rozrywkę ludową urozmaicającą we
sela i podobne uroczystości, zacząl stopniowo podupadać. Repertuar 
tego teatru jest dość ró.i:norodny - obejmuje wątki religijne i całko

wicie świeckie. Aktorom i tu także towarzyszy roclzaj „chóru'·, złożo

nego z mężczyzn przebr<inych za kobiety . Aktorzy ci slyną jako dosko
nali mimowie. Maharasztrn natomiast szczyci się teatrem zwanym 
,.ta maśa" . Bardzo to podobna konwencja do „bhawaji", ale w odróż

nieniu od „bhawaji", w repertuarze „tamasi", przevvaża erotyczna tema
tyka. Wśród aktorów tego teatru zdarzają się i kobietv, zwykle jednak 
traktowane bez nadmiernego szacunku. Sztuki wystawiane tutaj z towa
rzyszeniem tai'1ca l muzyki są pełne wigoru i namiętnych scen mi
łosnych lub bohaterskich. 

Na terenie Malwy szeroko rozpowszechniony jest teatr zwany 
„macz'', natomiast w sąsiednim Radżastanie - „khajal". Różnice między 
tymi dwoma teatrami są tak miewielkie, że można je właściwie uznać 
za warianty tego samego rodzaju sztuki. Scena wysoka na pięć stóp 
przykryta jest baldachimem z białego ,płótna, do którego przykleja się 

kwiaty z kolorowego papieru. Z krawędzi baldachimu zwieszają się doo
koła kolorowe wstążki lub k'A:iaty, nanizane na sznureczki albo też 

liście mangowca. Ro:omiar samej sceny jest dowolny, zależny od oko
liczności. Scena jest z czterech stron otwarta. W rezultacie widzowie 
otaczają ją tylko z trzech stron, czwartą pozostawiając organizatorom 
widowiska i aktorom. Scenę oświetlają łuczywa, które dziś są coraz 
częściej zastępowane przez lampy karbidowe. Muzyka i pieśni stanowią 

11 iezwykle ważny element także i tego teatru. Natomiast w specyfice 
„maczu" i „khajalu" decyduje - niejednokrotnie bardzo ostra - satyra 
społeczna [ ... ] 

Na pótnocy podobny typ teatru nazywa się „bahurupia". Nim się 

jednak zajmiemy tym regionem, warto jeszcze poświęcić parę słów 

kilku innym, szerzej zresztą znanym rodzajom teatru indyjskiego, które 
często nawet przez samych Hindusów zaliczane są mylnie do teatru 
ludowego. 

Przy czym zastrzec trzeba, że oba typy teatru indyjskiego tj. ludo
wy i tzw. wyrafinowany nie są teatrami amat-Orskimi. Aktorzy w obu 
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tych typach teatru są zazwyczaj zawodowymi ekspertami gry, aczkol
wiek tylko w nielicznych wypadkach teatr jest ich jedynym źródłem 
utrzymania i jedynym zajęciem. Do najbardziej znanych rodzajów tea
tru wyrafinowanego należy słynne „kathakali" z Kerali. Jest to wysoce 
wyspecjalizowana sztuka aktorska mająca ścisłe acz nie bezpośrednie 

związki ze starożytJnym teatrem klasycznym. Stadium pośrednim -
z punktu widzenia formy - pomiędzy teatrem „kathakali" a sans
kryckim teatrem klasycznym jest teatr świątynny zwany „kudijjat
tam" i do dziś wystawiający fragmenty sztuk klasycznych w oryginal
nym sanskrycie oraz szczyczący się nieprzt::rwaną tradycją aktorską się

gającą zamierzchłych czasów. Nie można także nazwać teatrem ludo
wym „jakszapany" - S"Ltuki, równie, jak „kathakali", wyrafinowanej, 
a praktykowanej w stanie Andhra i w Majsurze, choć wyrosła ona 
najprawdopodobniej z ludowego teatru południowo-indyjskiego zwa
nego „kurawańdżi", reprezentowanego z dużym talentem w Polsce 
w grudniu 1968 roku przez tancerkę - aktorkę, Padmę Subrahmanyam. 
To samo dotyczy teatru zwanego „bhagawatamelanatakam", do dziś 

praktykowanego przez braminów we wsi Mellattur kolo Tandżawuru 
w Tamiżnanadzie. To, że teatry te istniały i istnieją we wsiach nie 
świadczy jeszcze o ich charakterze gatunkowym. Tak jak teatru Ra
dziwillów z Nieświeża nie możemy nazywać teatrem ludowym, tak 
samo .i teatrów, które posługują się sanskrytem lub współczesnym języ
kiem literackim oraz bardzo rozbudowanym systemem gry aktorskiej, 
adresowanym do wykształconych warstw społecznych, głównie brami
nów, również nie możemy automatycznie obdarzać terminem „ludo
wym" tylko dlatego, że teatry te uprawiane są na wsi. 

Oto jak wygląda w migawkowym ujęciu indyjski teatr tradycyjny 
w swoich ważniejszych przejawach zarówno w formie teatru ludowego, 
jak .i wyrafinowanego na terenie całych Indii. Używając terminu: „tra
dycyjny" zwalniam się z obowiązku referowania nawet w skrócie za
gadnienia miejscowego teatru nowoczesnego, który z bardzo nielicznymi 
wyjątkami jest zupełnie nieciekawy, a nawet te wyjątki, skażone wpły
wem teatru europejskiego, w najlepszym razie są mało oryginalnymi 
próbami przyswojenia Indiom czegoś, co, moim zdaniem, przyswoić 

się nie da [„.] 
Teatr „swang" identyfikowane z nim często odmiany „nautanki" 

lub „bhagat", ma za sobą dość długą historię, różną zresztą w różnych 
regionach. Wzmianki o niej, niepochlebne, ale świadczące o dużej po
pularności, zanotował już Kanhapa, jeden z poetów piszących w hindii 
w wieku IX. W XIII wieku Amir Khusro, sławny poeta i ozdoba dworu 
sułtana Alauddina w Delhi zwrócił uwagę na tę sztukę, dzięki czemu 
później była ona traktowana z pewną wyrozumiałością przez muzuł
manów nieprzychylnych na ogól tego typu rozrywkom. 

Siedemnastowiecz.ni poeci maratcy (z Maharasztry, regionu środko
wozachodnich Indii) tacy jak Tukaram i Sridhar Swami, zbyt głęboko 
pojmowali swoją misję natchnionych wieszczów, by mówić o tych for
mach ludowej rozrywki inaczej jak z naganą. W wieku XIX-tym 
„swang" przeżył pewne reformy i modyfikacje. Najważniejsza z nich 
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to utrata monopolu należącego dotychczas do tematyki erotycznej na 
rzecz wątków bohaterskich. Niemniej dawny temat nic nie stracił na 
sile i do dziś wzrusza do łez lub pobudza do gromkiego śmiechu rzesze 
wieśniaków, którzy oglądają „swang'', „nautanki" czy „bhagat" z okazji 
wesel, urodzin, odpustów lub podobnych wydarzeń. Na wysokiej impro
wizowanej gdzieś pod gQlym •niebem scenie spektakl może trwać jedną, 
dwie lub siedem nocy . Dzie11 przeznaczony jest na odpoczynek dla 
aktorów i dla publiczności - bo to już zwykle •po żniwach. Czasem 
zresztą, gdy aktorzy wspólzawodniczą między sobą, przedstawienie trwać 
może bez przerwy dzień i noc. Ponad sceną, na wysokich drągach bam
busowych rozpi.na się baldachim. W jednym z rogów sceny znajduje się 
orkiestra, jest to glównie perkusja - bębny i cymbałki, ponadto flet 
i nieodzowny już dzisiaj rodzaj niewielkiej przenośnej fisharmonii z ręcz
nie porusza.nym miechem. W wąskich uliczkach Benaresu można natra 
fić na sklepy specjaliwjące się w zaopatrywaniu tych trup aktorskich 
we wszystkie konieczne akcesoria. Są tam maski, peruki, wąsy, kostiu
my najpr'Zeróżniejsze, broń i niezwykłe, mocnymi barwami malowane 
kurtyny, k!tóre zawieszone pomiędzy dwoma drągami bambusa będą 

stanowiły tlo sceny. Role aktorek w tym teatrze spelniają mtodzi męż
czyźni lub hińdżrO\vie, czyli rzezańcy , których poprzebieranych w ko
biece stroje często " można spotkać na ulicach prowincjonalnych miaste-
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rzek i osiedli. Wśród najchętniej wystawianych tematów są: legenda 
o Sirin i jej kochanku Farhadzie, który z rozkazu Sirin rozbil górę 
i , oszukany przez rajfurkę, z rozpaczy rozbit sobie gtowę i umarł; 

o rozbójniku Suita.n.ie; o ślicznej Lejli i Madżnu , który tak ją kochał, 

że z tej miłości oszalał i wszyscy nazwali go wariatem (madżnu) ; 

o dworze boga Indry; o pięknej Premkumari; o str:iconej młodości; 

o magii oczu i wreszcie - o charakterze kobiety . 

[„ Dialog" nr 4, 1971] 
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W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 
C. GOZZI - „BŁĘKITNY POTWOR" 
M. JASTRUS - „RZECZ LUDZKA", 
A. STRINDBERG - „GRA SNOW" 

SUDRAKA - „WASANTASENA" 

W PRZYGOTOWANIU 
E. SZWARC - „NAGI KRÓL" 

W REPERTUARZE TEATRU KAMERALNEGO 

A. CZECHOW - „WISNIOWY SAD" 
P. LANDOVSKY - „POKOJ NA GODZINC" 

WG SOFOKLESA -· „ANTYGONA" 

W PRZYGOTOWANIU 
T. RÓŻEWICZ - „POGRZEB PO POLSKU" 

UWAGA ZAKŁADY PRACY I SZKOŁY 

Zamówienia zbiorowe na bilety ulgowe dla zakładów pracy i szkół 

przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Widowni, ul. Za-

polskiej 3, tel. 387-89. 

Przyjmujemy zgłoszenia osobiste, listowne i telefoniczne. 

Ceny biletów 

norm. uglowe szkolne 

I strefa. 21 zł 15 zł 10 zł 

II strefa 17 zł 12 zł 8 zł 

III strefa 13 zł 9 zł 6 zł 
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Z-CA DYREKTORA 

d/s TECHNICZNYCH 

I ADMINISTRACYJNYCH 

ZBIGNIEW JAWORSKI 

KIEROWNIK TECHNICZNY: 

MIROSLA W DZIKI 

BRYGADIER SCENY: 

ANTONI KOLACZEK 

KIEROWNICY PRACOWNI: 

KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ: 

W ANDA PRECKALO 

KRAWIECKIEJ MĘSKIEJ: 

JÓZEF PRECKALO 

PERUKARSKIEJ DAMSKIEJ: 

ZOFIA HEJNE 

PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ: 

MECZYSLA W WOJ CZYŃSKI 

SZEWSKIEJ: 

MIKOLAJ BRATASZ 

MODELATORSKIEJ: 

ALOJZY CZEPULKOWSKI 

STOLARSKIEJ: 

MICHAL PRAJSNER 

MALARSKIEJ: 

TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 

TAPICERSKIEJ: 

RYSZARD TKACZYK 

SLUSARNIA: 

KAZIMIERZ BABIEC 

Cena zł. 4,-

WDN - Zam. 1385/71 - 4000 - K-13/641 
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