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Bolesław TABORSKI 

\Vieczorem dnia 8 maja 1956 roku w londyń
skim teatrze „Royal Court" odegrano po raz 
pierwszy sztukę nieznanego autora Johna 
Osborne'a LOOK BACK IN ANGER. „Echo 
eksplozji, jaka nastąpiła tej wiosennej nocy ( .. . ) 
'\Vciąż jeszcze niesie się po statecznych kulua
rach angielskiej kultury" - pisał dwa lata 
później świadek tego wydarzenia. Poproszony 
o scharakteryzowanie autora sztuki, przedsta
wiciel biura prasowego teatru określił go jako 
„gniewnego młodego człowieka". Wkrótce 



określenie to („.) rozrosło się do rozmiarów· 
kultu". 
Z perspektywy lat dziesięciu stwierdzić można 
że wciąż pobrzmiewają zwielokrotnione echa tej 
eksplozji, zwiastującej rewolucję. Rewolucja 
angry young men dokonała się nic tylko w tea
trze, ale teatr był jednym z jej najważniejszych 
pól bitewnych. Nawet gdyby miało się okazać, 
że sztuka Osborne'a LOOK BACK IN ANGER 
- musimy ją odtąd nazywać przyjętym już („.) 
tytułem polskiego przekładu, MIŁOSć I GNIE\V 
- jest pozbawiona istotnych wartości ar ty
stycznych, pozostanie ona w dziejach teatru 
angielskiego jako dokument, jako początek 
\Vielkiej Zmiany. Osborne wypowiedział myśli 
i ucz 1cia nurtujące wielu, wyprzedził rówieś
ników, a niektórzy z nich, zachęceni jego przy
kładem, sa i zaczęli pisać sztuki. 
Bezstronne podejście do twórczo' ci Osborne' a 
utrudnia mi osobisty stosunek do tego pisarza 
na przestrzeni całej jego dotychczasowej karie
ry, nie pozbawiony dramatycznych i clość skraj 
nych przemian. Swiadek wszystkich kolejn;vch 
premier Osborne'a, o obejrzeniu przed zie
sięciu la y MIŁOSCI I GNIE\VU zanotowałem 
w s ym dzienniku: „Uchwycił zasadniczy pro
blem naszych czasów: fru trację inteligencji, sa
motność, beznadziejność życia. Tchnienie ś ·ie
żego powietrza - d ialog kapitalny i prawda 
życiowa.„ Najlepsza i najciekawsza sztuka an
gielska od bardzo długiego czasu." ( ... ) Na każ 
dą premierę Osborne'a reagowało się żywo, 
choć spokojniej. Dziś przyszedł już chyba cz2s, 
aby przestać traktować Osborne'a jako haslo
wywoławcze . angielskich „wściekłych" i jako·. 
Przygodę mego pokolenia; czas na podjęcie rze-

I 

czowej oceny jego twórczości jako utworów lite
rackich pisanych dla teatru. Jeśli nawet p~zy
padnie mu miejsce pisarza średniej mi~ry '. p1s~
rza, którego rozgłos przerós~ niews~~łm1e~me 
jeg·o klasę artystyczną, bę~z1e to mieJ~ce . Jego 
własne. \Vielu walorów mozna Osborne owi od
mówić, nie sposób jednak odmówić mu ~wóch 
ważnych cech - konsekwencji i indywidual-
ności. 
(.„) Bezsporny jest już dzisiaj fakt, że Osborne 
zapoczątkował nowy dramat społecznego prot~~ 
stu i krytyki, że rewolucja teatralna w A~gln 
połowy lat pięćdziesiątych jest związana z Jego 
imieniem. MIL ść I GNIEW była sztuką okre
ślającą pokolenie młodej, wychowanej przez 
„państwo opiekuńcze" inteligencji. 
(.„) Pomiędzy dwoma kluczo~vymi sztuka~i, za 
jakie uważać trzeba MIŁOSC I '?'Nl~\IY 1 NIE 
DO OBRONY, był wiele poszuk1wan 1 ekspe
rymentów, tematycznych i for~alnych, prowa
dzonych nie zawsze z powodzemem, ale zawsze 
z pasją pisarza namiętnie zaangażow~nego w 
sprawy ludzkie i w sprawy swego. kra1u. „ • 

(„.) Pomimo odniesionego sukcesu 1 p~~CJI, J~
ką zajmuje w świecie teatralnym A.r_igl~1, Osbo~ -
ne jest pisarzem wciąż na nowo us1łuJącym s~ę 
snrawdzić . Pis rz jego typu i format będzie 
z~wsze budził kontrowersje i prowokował bar
dzo rozmaite oceny. Przyszłość poka:i:e, czy dra
maturg ten, mający odwagę porywania się _na 
tematy doniosłe, znajdzie dla nich form~, kt~r~ 
zapewni jego dziełom trwałoś~. J~dno. Jest JUZ 

pewne. Że gdy napisana zostame historia teatr.u 
dwudziestego wieku, znajdzie się w niej nazwi
sko Johna Osborne'a. 

„ N OWY TEATR ELŻBIET ANSKI " IW L/1967 
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Lesze/< ELEKTOROWICZ 

Bohater sztuki telewizyjnej Osborne'a „A Sub
ject of Scandal and Concern", którym jest su
cjalista Holyoke, postać zresztą historyczna, 
staje przed sądem. Postanawia się bronić sam, 
choć nie jest prawnikiem, a na domiar - jąka 
się. Gdy jednak wypowiada swe i;oglądy - bę
dące treścią jego życia - wpada w gniewny 
oratorski zapał, w którym zatraca się wada jego 
·wymowy. 

Scena ta służyć może jako przenośnia sytuacji dra-
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matu brytyjskiego połowy lat pięćdziesiątych. Przed 
przełomem, za który uważa się rok 1956, rok wy
stawienia „Miłości i gniewu", dramat brytyjski 
znajdował się w okresie stagnacji, choć pisało dla 
sceny kilku autorów zdolnych utinteresować mie
szczańską publiczność Londynu i zapewnić jak:~ 

taką opfacalność przedstawienia. Autorem te o 
okresu był Terence Rattigan, partyzantkę scenicz
ną uprawiali powieściopisarze. Graham Greene, An
g ts Wilson, Nigel Dennis i in. Kult teatru poetyc
k iego po T. S. Eliocie głosił Christopher Fry, za
błysnął w paru sztukach dowcipem Peter Ustinov, 
pisał dramaty, rzadko jednak wystawiane, niedo
ceniony, prekursorski John Whiting. Dramat bry
ty jski nie milczał zatem, ale też nie mówił pełnym 
głosem . Jakby zacinał się w mowie. Dopiero młody 
gniew, z którym Osborne wypowiedział protest po
kolenia, rozwiązał język, pozwolił przemówić głoś

no i namiętnie. 

Jakie było to vokolenie? Jaki był jego protest? 
Pokolenie, którego rozwój duchowy przypadł na 
okres laburzystowskiego socjalizmu lat powojen
nych, kiedy poczęto realizować - kontynuowan~' 

potem przez ' o serwa tystÓ\V - program \Velfare 
S tate (państwa opiekuńczego). Pokolenie awansu 
połecznego i okresu względnej prosperity wyra
żającej się m. in. przeszło 60-procentowym wzro-
t m przeciętnej pensji w dziesięcioleciu 1950-60. 
Zdawać by się mogło, że pokolenie to nie miało 

szczególnych powodów do buntu. A przecież wła

śnie dynamika postępu społecznego w Anglii wa
runkowała procesy radykalizowania się świadomo

ści, szczególnie że rewolucyjne przeobrażenia nie 
przebiegały równocześnie. Tradycjonalistyczne spo
łeczeństwo brytyjskie łatwiej przyjmowało egalita
ryzm pieniądza niż pochodzenia klasowego. Ukoń-
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czenie którejś z ekskluzywnych szkół, jak Eton. 
dawało nieporównanie lepszą szansę startu życio

wego niż inne dyplomy. Głęboko tkwiące w oby
czajowości i mentalności brytyjskiej relikty arysto
kratyzmu stwarzał;}' rozliczne bariery awansu spo
łecznego. Ten arystokratyzm, bardziej formy niż 

treści, (zresztą mocno zmieszczaniały) zakorzenił się 
zwłaszcza w języku. Zarówno codziennym, towa
rzyskim, niezwykle skonwencjonalizowanym, jak 
i w języku, którym aktorzy mówili ze sceny. 
I oto wdziera się na sceny język plebejski, język 
ulicy, burząc impetem swej inwazji bariery klaso
W;}'Ch snobizmów. Heroldem przemiany staje się 

Osborne. W chodzi na grunt już trochę przygoto
wany inicjatywami teatralnymi w rodzaju „Thea
tre Workshop", zespołu istniejącego od r. 195:J, któ
rego duszą była reżyserka Joan Littlewood, apo
stołka autentycznego teatru plebejskiego, teatru bez 
snobizmów i bez snobów. Rok 1955/56 był okresem 
wielkich sukcesów tego teatru, także za granicą. 
Protest teatru Osborne'a, a z nim innych autorów 
jego pokolenia, zwraca się przeciw anachronizmom 
obyczaju, schematów myślenia, języka. 
„Mój zarzut wobec symbolu, jakim jest Korona spro
vadza się do tego, że to symbol martwy; to złota 

plomba w ustach, w których wszystko gnije" -
pissł w zbiorowej programowej publikacji „gniew
nych'' pt. „Deklaracje::". Potem wypowiadał się je
szcze ostrzej, w listach ogłaszanych w prasie: 
„ ... w sercu mym noszę nóż przeciw każdemu z was. 
Przeciw Macmillanowi i tobie, Gaitskell, zwłaszcza 
przeciw tobie ... Uczycie mnie tej nienawiści od trzy
c!ziestu lat". („Times" 1958). 
Takimi wystąpieniami prowokował Osborne opinię, 
a jednocześnie wytwarzał wokół siebie atmosferę 

skandalu, która dobrze posłużyła reklamie jego 
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sztuk. Ale ten sam gniew przemawiał ze sceny, ten 
sam język prowokował publiczność na widowni. 
Rozgorzał namiętny spór za i przeciw sztuce. A bo
hater jej, Jimmy Porter, podobnie jak bohater po
,..,i _ści King·s]eya Amisa „Jim szczęściarz", shi ł się 

n :ecznikiem całego pokolenia. 

W proteście, który wyrażają sztuki Oshorne'a t kwi 
współczynnik agresywnego indywidualizm u. Ale tą 
agr€sją pokolenie rewindykuje art ości marnotra 
wione przez rutynę kon vencj i i normy oby cz jo
wej. Skostniała forma, przestarzały siyl życia po

leczoe krępują rozwój osobo' ości, nie pozwal ają 
vyrazić s ię w pełni UC-Luciom ani talentom. Tłu

mione na pi cia emocjonalne wyładowują się w 
griiewie, ale jest to gni w podszyty miłością. Choć 
zabrzmi w :nim nieraz nuta histerii, nie je t to 
gni'2.w burzycielski. A w każdym razie - nie tylko. 
Przyświe cają mu ideały : le pszego porządku spo-
1 cznego, otwartych, nie fałszowanych obłudą orm 
obyczajowych, lepszych form współżycia , w któ
rych nie wyrodnieje ani m i ść, ani indywidu ny 
ta len t. 

Kształt dramatycznej konstrukcji przyjęty przez 
Osborne'a sprzyja wyzn niu, monologowi, w któ
r m słyszy się przede \Vszystkim głos samego auio-
1·a, ukrytego pod post acią głównego bohatera. Ten 
zaś dominuje nad całą sztuką, jej fabułą, jej po
st ciami. Zamiast tyt ułów sztuk Osborne'a m żna 
by równie dobrze stosować dla ich oznaczenia im io
na głównych bohaterów. J im my Porter - zamias t 
„l\fiłość i gniew", Archie Rice zamiast „Music
Hall '', Bill Maitland zamia t „Nie do obrony" itp~ 
Charakterystyczne jest przy tym, że nazwiska bo
h d erów występują w tytułach wielu sztuk: „Lu
ter", „Epita[ium dla Georgc'a Dillona", „Swiat 
Paula Slickey'a. 
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„Cała siła napędowa jego pisarstwa wypływa 

z identyfikacji z bohaterem" - pisał recenzent ty
godnika „Spectator". I może tym tłumaczy się fakt, 
że gniew Osborne'a z latami stracił na sile. W dwa
naście lat po premierze „Miłości i gniewu" pisa rz 
stwierdził w wywiadzie, który przeprowadził z nim 
Kenneth Tynan: „Historia wyszarpnęła chodnik spod 
nóg klasy robotniczej. Jeśli cokolwiek zwycięży -
będzie to technologia, a nie kia a robotnicza. ( ... ) 
Sympatie moje zawsze były po lewej, radykalnej 
stronie. Ale jednocześnie jestem za autorytetem 
może to się wiąże z moją pracą. Gdybym się n ic 
podporządkował pewnego rodzaju dyscyplinie, nie 
mógłbym nic zrobić. W tej mierze jestem ni~,,·ąt

pliwie raczej konserwaty tą niż anarchistą." 
Opadło więc napięcie, przycichło wzbur zenie, mija 
młodość ierwszego „młodego gniewnego", ale za
równo jego kariera, jak i późniejSZJ' rozwój eat ru 
brytyjskiego zaświadczają dobroczynnym skutkom 
- nie tylko artystycznym - twórczego gniewu ,. 
nie godzącego się na istniejący porządek tylko dla-· 
tego, że zdołał się utrwalić. 
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Jan BŁOŃSKI 

Może nie mam racji - napewno nie mam racji, bo 
przecie Osborne pisał w Anglii i dla Anglików ... -
ale „Miłość i gniew" podoba mi się z całkiem innych 
_powodów niż te, które w 1956 roku wzbudziły en
tuzjazm premierowej publiczności. Przed piętnastu 

laty nazwano Osborne'a „młodym gniewnym": dość 
było jednego wieczoru, aby zaczął przewodzić gro
m adzie dramatopisarzy, którz~r zmienili teatr an
gielski. Dzisiaj Osborne nic bndzo już młody; zaś co do 

niewu, to musieliśmy się (także w teatrze) przyzwyczaić do 
w buchów nieporównanie gwałtowniejsz~·ch aniżeli brytyj

ski.e ... .Jim Porter urastał kiedyś na przedstawiciela pokołe-
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nia; <;hoćby pokonany, zdawał si.; wcielać to, co czuli wszy
scy niezadowoleni i niecierpliwi: potrzebę zmiany, szczerości, 
swobody, prostoty; zapowiadał jall:by nową Anglię, młodzieii
czą i ludową, Anglię, która by zrzuciła z siebie - mocno 
przetarty - kostium własnych tradycji. Tymczasem biedny 
.Jim jakoś się nam z latami zmienił... pozostał, owszem, 
isy mpa tyczny, ale na jego twarzy pojawił się wyraźniej gry_ 
mas nieporadności , skrzywienie natręctwa, może nawet -
żałosnego nieudania; jakby spod i1ysznych piórek buntowni
l<a wyjrzała szara prawda porażki. Ale nie piszę tego prze
ciw Osborne'owi, przeciwnie. Tak celnie i prawdziwie 
ucbwyc'ił swego bohatera (a ua Jimie Porterze opiera się 
cala sztuka), że może on wyrażać różne odkrycia i doświad
czenia. · Podobnie bywa z wieloma postaciami: tak właśnie 

Hamleta (z którym go trochę nieopatrznie porównywano) 
można było -- w rozmaitych czasach i krajach - wyjaśniać 

obłędem, politycznymi intr}'gami, romantyczną chorobą woli 
albo nawet roztargnieniem. 
Ta przemiana Jima stąd chyba wynikł:l, że wtedy, kiedy 
pojawiła sic; „Miłość"', zobaczono w niej przede wszystkin, 
społeczny manifest, który z latami stracić musiał aktual
ność. W Anglii lata pięćdziesiąte były latami znacznych 
przemian obyczajowych. .Jak wiadomo, właśnrc wojenne 
zwycięstwo uprzyt.:mniło Anglikom, że minął czas, kiedy 
rządzili światem: ideał imperialny ustąpił więc ostatecz
nie -· za sprawą Attleego i Bcvana - ideałowi państwa 

11piekuńczego, „welfare state". Aby uniknąć dużej, przepro
wadzono małą rewolucję: wszystkich hojnie ubezpieczono, 
rówr.ano podafaami majątki, ułatwiono dostę1> do wiedzy, 
do uniwersytetów ... Znaczne gru py drobnomieszczaństwa cz} 
proletariatu dostąpiły społecznego i kulturalnego awansu. 
F e k t był szybki ale trochę niespodziewany: dość było paru 
lat, a by między społtczną rzeci.ywistością a systemem oby
cza jów, który dotychczas rządził Anglią, powstał rozdźwięk _ 
Tradycjonalistom zdawało się, że całą Anglię biorą diabli ; 
ale n ie tylko oni byli niezadowoleni. Także młodzi inteli
genci, często proletariackiego pochodzenia: bu nie mogli zna
leźć sobie miejsca w społeczeństwie, gdzie przecież przewa
ża przeszłość. „Młodzi gnieV\-l]i" to wła.śnie lewicowi li
berałowie, zrodzeni '" tym napięciu i rozdźwięku : zbunto
wani, owszem, ale przeciei nie za bardzo„. i zbuntowani 
nie jasno, rozmaicie.„ raz bowiem zwracali się przeciw daw
nej Anglii, lordom, pastorom i pułkownikom armii indyj
skiej.„ raz zaś przeciw skutkora nowych porządków: życic 

li 



uspokoiło się, uładziło, ale co z tego? gdzie wielkie ideały 

gdzie zmiana życia, o której marzyli? Albo za mało im za 
proponowano, albo za wiele się spodziewali: do w yboru . 
.Jakkolwiek by było, gniew pokolenia Osborne'a miał wa 
oblicza. Prowokacyjnie szarpał tradycję... to było j zez<! 
najprostsze. Trudniej było określić niepokoje współ zesnej 
cywilizacji przemysłowej: dlatego skrywają się one w nie
j asnej aurze nudy, złości i frustracji, która otacza .Jima 
i jego przyjaciół. 
Wszystko to oczywiście bardzo ciekawe, interesujące... ale 
i trochę obce, dalekie. Ani tu \ glia, ani lata pięćdziesiąte. 

Jim Porter mógł się tam wydawać romantycznym aniołem 

buntu, strąconym do kiosku ze słodyczami przez niespra
wiedliwy „establishment", który pierwsze miejsca zas rzegł 

cUa w:rchowanków Eton i Camb ridge. Nam jednak w żad
nym wypadku n ie grożą rządy wychowanków Ca mbridge: 
lepiej więc skupić się na t.ym, co w postaci .Jima Por t ra 
u niw ersalne. Uniwersalna jest zaś - moim zdaniem - po
rażka: studium mechanizmu, który od pięknych i szlachet
nych pragnień i marzeń p1·owadzi do manii prześladowczej 
i intelektualnego masochizmu. Inaczej mówiąc, historia sa
moznisi czenia. 
Znany krytyk, Kenneth Tynan, pori1wn)'Wał Jima d o Ham
leta. W obu widział „upodobanie do introspekcji, dar r ubasz
n ej parodii, demaskatorską s;iczcrość, pogardę dla fałszu. 

sfabość do monologów i desperackie przekonanie, że c.świat 

wypad! z formy»". Ocena naClec pochlebna: bo i za glldać 

w siebie dobrze, i szczerość jest cnotą, podobnie jak pogard a 
dla fałszu; wszystkich bawią rubaszne parodie a nadm ier e 
gadulstwo to jeszcze najmniej groźna z przywar. Mnie jed
nak w .Jimie uderza co innego: strach pczed ż:rciem. P ze 
cież on się wszystkiego boi: własnej wol11C1ści (dlatego gada, 
nie działa), kobiet (dlatego zgadza sir 11:1 każdą), s .>ole 
łeczeństwa (dlatego siedzi w kiosku), nad~ wszyst ko zaś 

samotności (dlatego czepia się rozm(1wców). Stąd strategia 
porażki: Jim (nie całkiem świadomie) wybiera takie ostę-

1>owanie, które pozwoli mu n ie spełnić własnych p lanów 
i marzeń i pozostać w stanie odtrącenia i bezwładu: męskie 

zaś cechy, którymi błyszczy i uwodzi - prawdomówna · ć, 
bezwzględność itd. - mają zatrzeć czy przystroić posta vę 
biernośti i obrony, jaką naprawdę przybrał. 
Popatrzmy dokładniej, Jim ma mnóstwo ambicji; pełen jest 
także - mówię poważnie - szlachetnych uczuć. Ale w ża 
t~ikże, że juź za to, czym ,jest (a nie za to, rzym się stanie) 
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należy mu się nagroda: postępuje tak, jakby za robotnicze 
pochodzenie, niejasne przeczucie wielkich ideałów itd. wi
nien od razu dostać premię w postaci... w postaci zego'? 
pieniędzy, stanowiska?„. nie, raczej w postaci powsz ch
nego uznania. .Jeżeli go od razu nie znajduje, obraża się 

i ucieka do mysiej jamy, to znaczy do maleńkiego kółka -
żana, przyjaciel - ;,:dzie gra pk!rwsze shrz:ypee. Nie mierzy 
~ ię więc ze !.wiatcm, ale - harykat!ując we własnym do mu -
czeka, aż go świat przyjdzie docenić. Chociaż więc zdaje się 

pl'wny, że nosi w sobie nierozpoznane skarby, naprawdę 
żąda zbawienia z zewnątrz: chce, aby do niezwykłości po
wołało go społeczeństwo. Posłuchajmy, co o sobie myśli: 

„Czy na.prawdę nic wolno mi było przypuszczać, że... że 

is tnieje pewna tężyzna umysłu i ducha, która czegoś szuka, 
r ównie potężnego jak ona sama ? Najmocniejsze, najw i kszP.' 
stworzenia na tym świecie są najbardzi j samotne . Jak stary 
nfodźwiedź ... „ To on siebie uważa za wcielenie tężyzny? 

Ale na. chwilę przedtem: „zaglądam wszędzie, do kufr· w . 
walizek , szuflad, mi i;dzy kartki l•siążek. wszędzie. A dla czego 
to robię? Żeby się przekonać, ezy nie ma tam czegoś o mnie , 
jakiejś aluzji do moje.i osQby", I tak postępuje stary nie dź 

wiedź? Raczej człowiek, który i boi się innych i rozpaczli
wie za nimi tęskni. 
Zamkni _ty w domu - obrzuca obelgami społec eństwo , któ 
re o ignoruje; ale też przedtem uobił w szystko, aby 11!!1 
·i ę naraz ić„. Dość mu jedneg11 słuchacza: poczciwego, ocię

ża łego Cliffa. I jednej ofiary: żony. Alison jest jed) oą 
istotą, którą zdołał sobie podporządkować, wyrwawszy 
u r zedni ze zniena widzoo:vch sfe1· „wyższ eh" : znęcając 

si<: nad jej uczuciami i ' pojc;ci:!mi, odzyskuje złudzenie dzia 
łania, od któreg'l uciekł. Zarazem jednak może mieć pew-

o ' ć, że to dzhłanie bezpieczne : nic mu nie grozi, Alison 
( później zaś Helena, której miłoi;ć przyjął od r a zu, ponieważ 

m usi mieć partnera do gry w życie) nii:-dy nie zwróci s ię 

11 zeciw niemu. „Jemu potrzeba osoby zupełnie innej niż 

m y - · mówi Alison - Nie wiem dokładnie jakiej, połącze nie 
ma tki i greckiej kurtyzany, służebnicy". Otóż właśnie: po
trzeba mu n;atki. !dórą mógłl.Jy bezkarnię obrażać, pewn~· 

przebaczenia; także służebnicy, która będzie ulegle znosić 
dosy, które - za jej pośrednictwem - Jim wymierza spo
łeczeństwu. 

Jim wymaga stale pomocy, chociaż wygląda silnie, orygi
nalnie, okazale: pojęcie, ja.hic ma o sobie, zależy całkowicie 
od przeświadczenia partnerki, echa i ofiary jednocześnie. 

" 

Ił 

-bulglng 
. słlłrts ! 

NO MORE 
" słippiq . 

tra1sers 
·'m the 
.i'f łNVIStBLE 
'"' .> . •· 

. . BELT and 
be admired for 

YOUL' 1mm~culate appearance. Trou
:łers and shirt wlłl stay put as i! 
leW'D together no rnatter how muc 
:rou move ! Very comfort.able. 
Relund Guarantee. 

FOR 2 BELTS 70p-r 1h 1101t 

~ Dpt, SM Ramaden.Rd. 
. LONDON. s.w:n. 



To właśnie tak fascynuje obie kobiety, Alison i Helenę. 

Kochając w Jimie bezradność, Alison znosi wszystko do 
momentu, kiedy zjawia się dziecko - jawny konkurent męż
czyzny. Nie przypadkiem Jim mówi o nim z niechęcią, obo
jętnością... jeżeli nie wręcz - nienawiścią. I wtedy także. 

kiedy dziecko znika, Alison wraca do męża. .. Poddaje mu 
się bez reszty: „Nie chcę być neutralna, nie chcę być 

liwięta. Chcę być straconym człowiekiem. Chcę być zde
prawowana, ch.::ę nie mieć celu w życiu". Znajome słowa: 
powtarzał je Jim. Ale to co mężczyzna przegadał, kobieta 
przeżyła: Alison - straciwszy dziecko - nie może ju.!: 
mieć innego celu w życiu nili: Jim. Oddajmy mu jednak 
sprawiedliwość: zepsuwszy zabawkę, którą się tak długo 

bawił, popada w najszczersze przerażenie. Bo dobry on jest, 
ten Jim, miękkiego serca. 

Czuję jednak, że go oczerniłem. Jim inaczej postępuje, ina
czej myśli o sobie. Myśli wszakże szlachetnie i właściwie 

niegłupio, postępuje zaś niezdarnie. Jak się do niego usto
sunkować? Jeżeli ufać słowom, można się z nim utożsami(, 
współczując: .Jim będzie wtedy przedstawicielem pokolenia, 
Hamletem, ofiarą okoliczności i niesprawiedliwego porządku. 
Helena mówi o nim, że „urodził się nie w swojej epoce ( .. . ) 
kiedy go czasem słucham, mam \~-rażenie, że jemu się zdaje, 
że znajduje się w okresie rewolucji francuskiej. I właśnie 

w tym okresie powinien rzecz) wiście żyć. Nie wie gdzie 
jest ani dokąd zmierza. Nigdy nie nie zrobi i nigdy do 
n ir zego nie dojdzie ... " Słowa kobiety kochającej i zawie
dzionej, a wic:c na poły tylko przenikliwej. Albowiem to 
prawda. że niezwykłe epoki i burzliwe wydarzenia spożyt
kowują, nieraz ludzi, którzy by inaczej pozostali zupełnymi 
nieudacznikami. I sam Osborne zdaje się wierzy(,, że g·dyby 
11ic okoliczności - gdyby nic „przytrzaśnic;cie" pokolenia mię
dzy przeszłością a przyszłością - Jim mógłby się rzeczywiś
cie spełnić. Trudno spierać się z ojcem, kt-óremu podoba 
się własne dziecko. 

Jeśli jednak oderwać się od angielskich doświadczeń, jeżeli 
zapon.nieć o roli, jaką w 1956 odegrał i Osborne i jego bo
ł1ater, jeżeli patrzeć nie na słowa, ale na czyny i mechanik<) 
nieszcz('.ścia, które powstało między dwojgiem ludzi - ·;Jim 
wzbudzi nie tyle oburzenie (bo nie bardzo przekonuje „nie
złomność" Hckny ... ) ile żałość i może nawet śmiech. Jest 
\\· ięc w „Miłości i gniewie" dwóch Jimów do wyboru i za
równo aktorzy jak \\·idzowie muszą tego wyboru dokonać. 

li 

I r r NA„BLliSZA I I r 

PREMIERA 

J. C .. Carrim 

NOTATNIK 

rodakcln programu 
KHYSTYNA PlllTL 

opr1tao•aol• rrałlcsne 
LECH PRZYBYLSKI 

KZG nr S, 852/71 51JOO li 1715281 



cen.1 progn1111u 

z wk/1tdk:1 

JOHN OSB ORNE urodził się w roku 1929 w Londy nie, w skromnej rod:tinie mies:r
czańskiej. Nie ukoi1czywszy szkoły średniej przez pewien czas pracował jako dzien
nikarz w periodykach przemysłowych. w 1948 r . 7adebiutował j ako aktor w Teatrze 
„l.yceum" w Sheffield i przez następne dziesięć lat był aktm·em wędrownym na 
prowincji. D\\1ie pierw sze sztułd, napisane "'. czasie wP,tłró\\'el~ z zespołem, przeszły 
be:: echa. J eg o występy a k torskie przeplatały si~ z długimi o k resami bezrobocia, 
w czasie jednego z nich napisał sztukę l\llŁOSt I G NII"W, k tór a przyniosła pro 
wincjonalnemu aktorowi ~wiatowy rozgłos. Przetihmac~ona n n iema l wszystkir 
k zyki europejsl<ie przeszła triumfaln ie przez w iele scen . n r . H57 uzyskała nagrod~ 
krytyków w Nowym Jorku. Nas tępne sztuki Osborne•a u::;runtowały jego zdob yl't 
ju~ pozycję i wiele z nieb g rany ch ,jest n :i czołowych scen a ch eur o pejskich. THE 
E!\"TERTAIN E R (l\lusic Hall), EPIT APH F OR GEORG E D I LLO N (Epitarium d la 
Gcorge'a D illona), LUTIU:ll, J ADM ISS IBLE E VIDENCE (Nic do o b rony), 
A P ATRIOT FOR ME (Patrio ta dla mnie) , T IM E P RESENT, T HE HOTEL IN 
AMSTERDAM . 
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ŚLADY MINIONEJ PIĘKNOŚCI 
Teatr ten, odna\viany j uż wewn:.1trz w roku ze

szłym, wygląda dosć czysto i tylko cickorac.ie dwu-

dziestoletnitn użyy ... ·anie1n zniszczone podziura-

wione, przypomh1::ij~ \Vykopaliska Jlerkulanurn 

i Pompei, zatrzymując Ślady piękna, które Ś \Vi3.d

cz~ jeszcze o klasycznP j urodzie, ,\ak kształtne 

rysy wiekowej kohiety o jej znakomitych wdzię

kach za młodu. 

Opiekun dorno w y 1865, nr 11 

RÓWNY WOJEWODZIE 

P. Benda, mając nieco ruchliwszą role;, pokaza ł 

\Vidocznie jak prac uje nad tym, żeby siQ pozbyć 

grobowego tonu szlan1azarności, dvvóch \Vad, 

którymi sobie zwykł psuć patetyczne sceny. \Vin

niśmy przy tyn1 j e rnu i p. ł„adnO\\-skicrnu zwró

cić u\vagę, żeby się strzegli wyszrubo\'.'ane j dekla

macji, będącej 'N n: odzie u francuskich aktoró w 

przywykłych do klasycznych dr;:imatów, które 

stoją na kot u rno\'1ym \:vie rs zu. („) T r ze ba \Vię c: 

iść za naturf! a zapon1nie ('., że się jest na scenie 

i p rzed public·znością. 

S. („1. Szczepa fiski) Kalirw 18G7, nr .14 

TALENT I Jl/JAN/ERA 

( ... ) nie \Vidzieliśn1y v: grze pani No\vako <.ivsk ie.i 

do~'. yć prostoty, a spostrzegliśmy pewn q manierę 

i poniekąd trochę p;·zesady. Patrząc na nią nie 

można było zapornnieć, że pr?:ed n o. mi sto i aktorka. 

Ostn~cgan1y jednak czytclnikó\V nm; zych, że su

ro'.vości n 3szej nie można brać za nie uznanie t :ł 

lentu dran1aty cJ.n ego pani N.; o wszen1, uwaZamy 

\V a~·tystce tej talent rzc czy v.:bty i \ vcal c nie po

spolit y ; sądzirny \V~Z::lk r~ e . i 7 n1 n n ie r a, \V k t ór:1 

artystka la cz'J&e m porad~. talc i.1towi je j tylko 

URZĄDZENIE 

DLA ARTYSTÓW TEATRU 
KRAKOWSKIEGO 

Z 18 IX 1843 
IV O PRÓBACH 

UBIORY I DEKORACJE 

§ 46. 

Za wierność historyczną ubiorów, jako teź za 

wystawienie miejscowości scenicznej co do deko

racji, machin, przemian, ozdób i sprzętów odpo

wiada przedsiębiorca Dyrektor artystów, którego 

w dopełnieniu kontraktem przyjętych obowiązków 

jako też przepisów z niniejszego urządzenia wyni

kających, dostrzega i pilnuje Dyrekcya Teatru. 

§n. 

Zaraz po pierwszej próbie czytanej dzieła wy

stawić się mającego przP.dsiębiorca Dyrektor 

zniósłszy się z regisseren1, \\'ycła opis ubioró\v co 

<Io kroju, materyi, ozdób i kolorów, do którego 

artyści \\'iernic stoso\vać się \Vinni; oraz przed

siębiorca zniesie się z n1aszynistą i malarzem, tak 

co do użyć mających się maszyn, właściwych de· 

koracyj, stosownych przystawek, da dokładną in

formacyą rekwizytorowi względem potrzebnych 

rPkwizytón'. zaraz t:m jeżeli do sztuki wchodza 

ccmparsy figuranty, o ich ilvści i sposobie ich 

użyci~. na scenie zainformuje jak najdokładniej 

iu <i picienta. 

sz k od zi :i m o r- . § 43. 
J{raj !StirJ, nr U:! 

KONIE eonlra AKTOROM 
Chociaż p. Ryc ł1ter \\'prO\Vadził d o t ea tru "'Nowy 

systerr1" *), to jednak źle na nim wyszedł , i~ o ary
stokracja nasza \Vie~·na stare n1u sys ternov.' i. zJ.mi :.ist 
u:'.:ywać rozrywki duchowej rozko ::. z ov1.< ała si~ 

Kori skimi prod u k c jr,irLi. •• ) ·\.Vi c;c I:s i.i.tl:(' t :.:t , k sic{· ne, 
hrabicwie i ich s e:1~elici wali li brawo clo w non1, 
rzucali pomarariczn1ni na ich drobne pntomst\.vo 
i przykla3kiv. ali ze v.: szystkich sił k o n iom i klr.
czom. ( ... ) Hadzi li byśmy dyre k torowi teatru, ahy 
artystó vJ rozpuścił a kilka koni zaan ga ;~ował. 

a wtedy zar€; czamy że loże parkietowe na ca ly 
rok zostaną zaabono\vane. 

**) \V niemieckim cyrku Kre mbsera. 
*) kome dia J. IIart zenLuscha, pre miera 19 V 1821. 

Gazeta Krako w ska 1881, nr 10 

PRAPREMIERA KOMEDII BAŁUCKIEGO 
K. E s tre icher do F. F''1le1iskiego Kraków, 15 III ISG9 

Jeżeli grać będą sztukę Bałuckiego „Rac:cy pan~ 

REdcy", to idź. na nią. M.iała świetne p o\voclzenie. 

Skorupka uniós i się hojncścią, bo autorowi 100 reil

skich po widowisku pos ' ał. („.) Jest to fa rsa, ale 

f arsa żywcem 'Arzi~ta z bruku krako\';skicg o. Po

wikłanie zręczne i dialogi k rótkie , Zy\Ve , akc jn 

udatna . Obrazek, na któ ryn1 zabaw ić siG możn :t 

Choć to z cudzego ni eszc zęścia. zw laszcza p rzed 

\Vielkanot:ą, nie godzi sic: 5n1iać, ale śn1ialem sit: 

homerycznym Smiechein, skoro widziaicm główn c1 

postać samoch\vała , n1łodz ie 1ica z w ysokin1 czołem, 

rozczochranyn1 kędzierzawym włosen1 cz:lrnyrr, 

zakładającego ciągle cwikern i chwa l:iccgo s ię ciq

gle: „Ona mnie kocha, jak żeby n1:iie nie n1ogła 

kochać. Ożenię się! Za mn:i i panny, i mężatki 

przepadają". A ow:.:. n1chy ni tJy po\v ażnc, a n o -5 

do góry, a ręka za karnizel k c; ze szykiem wlożo·· 

na! Sło\vem - Benda: kapka w kapkę, bra t sy

jamski \\1 ruchach, \ •.'yraleniac h, mimice, nasz pan 

Edward L(uuowski). Jak że w ybornie małego wą· 

sika podkręcał, gdy myślał o czym, al bo nosem 

poru.:;;zał, tak jakbym widział Ed w a rdka \V Saski n1 

Ogrodzie. Tej postaci żaden akto r \\-arsza\vski tak 

dobrze nie odda, a powinie n b y ją oddać , bo 

figurę autor kopiował żywcem z oryginału. 

Korespondencja Karola Estre ichera, Wrocław 

1957, s. 30-31. 

Suknie obecnego czasu w kraju używane do wła

~ciwych ról, trykoty, trzewiki, buty, sandały, poń

C:lochy, żaboty, kryzy, rękawiczki, koszule teatralne 

\VSzelkiego rudz3j u i koloru, stosownie do zwy

c,aju już przyjętego sprawiane będą przez samych 

artystó\v płci oboj e j. 

§ ~9. 

Wyl::iczone jl'dnak są od tego przepisu suknie 

galowe dworskie, 1nundury, liberye, słowem te 

wszystkie ubrania których artysta dramatyczny 

zwyczajnie w posiedzeniach społeczeństwa użyć 

by n ie mógł, chybaby kontrakty przez przedsię

biorcę teatru z artystan1i zawierane inne szcze

gólne w tej mierze warunki obejmowały. 

§ 50. 

Artyści winni z przedsiębiorcą Dyrektorem po

rozumieć się dostatecznie co do swych rolom właś

ciwych ubioró\v, ozdób i charakteryzo\vania się, 

by te aie\vlaści\ven1i, niedostatecznemi lub przesa

dzonemi na scenic się nie ukazywały. w tym celu 

winien jest 1nzedsiębiorca Dyrektor wraz z regi

sserem dać wielką baczność, a najmniej pół go

dziny prze d rozpoczęciem widowiska dostatecznie 

się przekonać, jak któren artysta występować 

mający jest ubrany i charakteryzowany. 

§ 51. 

Ktoby z artystów ubiór teatralny przez przed

sir;biorcr: Dyrektora sobie dostarczony, przez nieR 

ost ro·t.ność lub tC'ż uinyślnie uszkodził, winien jest 

tę szkodę wynagrodzić. 

§ 52. 

Zaclcn z członków towarzystwa nie powinien 

ubiorfrw z garderoby teatralnej do domu zabierać> 

albo też po skoi1czonym przedstawieniu w tychże 

do domu odchodzić, a to pod karą zip. 4, ale 

każclen winien jest podług przyjętego zwyczaju 

każd ą sztukę teatralną oddać krawcowi. 

eena zl a 

POLSKIE TEORYJ/(! 

POPRZEBIERANE ZA JA/J W/W ... 

;ol~ki~, teoryjki poprzebierane za. Ja.dtc1 gi „. 
,,Z~o;cy .' cl~oc..: . nle tcytrzymujq suro1cc j kryt y kl, 
ll~r-ymu1ą si~. Jednak ciągle na scenacl l ;z 1utei
kin: _powodze;iiem, bo grają ·w n -ich namtętno scl 
Ltt~-kie, ,· c!1oc.; ~potc;go1cane nteslychanle, ktrJte 
.pr ..: emawzaJą 2arou.;no do galerii jak i do parteru 
i ~q zrozum:iale c~La kazde,go. Tq samą ::a i e tc; 
~a1ą_ sz,eksptro1:'-:skie utv.Jo r y, ±e 1v n.tch mowt.q 
i dzwla]q . ludzie - podczas gdy w dramata c1, 
polskich, . Jakie dotqd znamy, mótri albo t eo
ry}k'1 po_l,tyczna, _albo sam autor; oso/Jy dramatu, 
ou.:~ kroLou;e m~wiqce tviecznie o pośtc 'l. qceniu, 
au.: rycerze z pięknymi fra ze.t a mi, sq to poje
dyncz.e. zapatryu:ania siG autora po p rzebierane za 
Jadu;igi, Barbary, stojqce na ko! u mnach u;ierszy 
nuźqcych słuchaczy. 

Kalina 1866, nr 8 

l FRANCUSKA ZGNILIZNA 

Prz:dwczoraj ukazała się net scenic tu t e j s;;ego 
poLskie_go teatru, net benefis pant Modrzejews k.'i.ej, 
kom.edia Sardou. zaLed·wle przecl trzema nilesiq 
cam.i . przedsta~vwna w paryski m Gy1nnasc -
„Rodzina Benozton". Czego dokonat a utor H a na 
~ I.~.landii" _u.'. d zied zin~~ r zeczy wstrqtny~ft„ to 
.:..robił, .w oUieJ "komedn" Sardou cil a sk andal u . 
Nowose! a .zapetvne j eszcze teięcej pop ula rn oś ć: 
benef t e1antki, w y p etn ily salę tak bardzo że trze
ba. ~yto u~unq_ć orkiestrą. Ntezv..:y}dy su.i\ ces, 1vy
r.a.za1qcy StG nieprzencanq lmrzq ok l askóv: , ch ctc
libys;iiy. przypisac v.:ylqcznie znak omi t emu p r zcd 
statcieniu bo chocia ż utu:ór zosta l p o p r zed::orzy 
:ozglos.eTa. wyylqdajqcym pratl)i e na n testa wę, 
i chocz,aż skrzy siq Zycle·m, przec tet jest to ~ycte 
paryskie, są to francu~J-Ue obecne stosunk i kturc 
przed.stawione w dol</.adnej fotografii nie' przy
pada1c. nam do smaku, bo na sz częście tutaj n ie 
doszliśmy tak da.leka. 

Krakauer Zeitung 18Gfj, n r ::, 7 

RAPACKI 
w roli ShyloKa 

Jedną z głównych zalet talentu p. Rapac
kiego jest, obok syntetycznego że tak po
wiemy pojęcia roli, miara w jej przeprowa
dzeniu, niewyczcrpnięcie naraz wszystkich 
efektów, rozłożenie na całość sztuki siły dra
matycznej. Otóż pierwsza zaleta nie zawio·· 
dla; ta synteza, to ogólne pojęcie było głę-

bokim i prawdziwym. Shylok był takim, jak 
go chciał mieć Szekspir - ale m iary tej było 
za wiele; miejscami Shylok wydał nam się 

za mało dramatyczny, zwłaszcza obok wspom
nienia gry p. Rychtera. Shylok tryumfujący , 

żądny egzekucji, był oddany w całej potę

dze, ale przejście następne, zawód, zwalenie 
się na głowę najwięk.~zych gromów i u pok o
rzenia, wszystkiego, aż do obowiązku 

ochrzczenia się i przekazania majątku wia
rołomnej córce tutaj brakło nieco tych 
ponurych cieni, które wyrazem, ruchem, po
stawą więcej niż słowami oddają całą skalę 

rozpaczy. Ale dodać winniśmy, że zanim 
przyszła kolej na tę najtrudniejszą i naj
większego dramatycznego natężenia wyma 
gająca,, scenę, artysta skaleczył się ostrzem 
noża, który gładzH z lubieżnością zemsty na 
wycięcie mięsa. Skaleczenie było mocne, 
~. artysta dotrwawszy do końca r oli, n stęp 

nic za sceną podobno aż z bólu omdle al. 
Temu zapewne cierpieniu przypisać m usimy , 
że przejście z jednej fazy w drugą straciło 

wiele efektu. 
CZ3S, nr 127 z 6 VI !S71 

opr. Jerzy G o l 
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