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PREMIERA 1.IV.1982 

Cnocie własne jej rysy. 
złości Żywy jej obraz. 
a światu i duchowi wieku 
postać ich i piętno 

SZEKSPIR 

Dyrektor i KierownikArt)SIJC7J1J.' 
S.RADWAN 

EMATEM najsławniejszego dramatu Eliota „Mur
der in the Cathedral" (Morderstwo w katedrze) jest 
męczeństwo św. Toma.sza Becketa patrona śred

niowiecznej Anglii. Spór króla Henryka II z Be
cketem, arcybiskupem Canterbury, jaki rozegrał się w dwu
nastym wieku, był pierwszym w historii angielskiej wielkim 
konfliktem między władzą królewską a. Kościołem. Becket 
to postać typowo średniowieczna., znamienna dla. żarliwej at
mosfery owych „wieków wiary''. Objął arcybiskupstwo jako 
protegowany króla, po pełnej blasku karierze świeckiej. Wte
dy Jednak, ten dawny kanclerz królewski I wybitny dworza
nin, przeistoczył się nagle w ascetycznego mnicha, oddanego 
bez reszty swemu duchownemu posłannictwu. ,,Niebawem 
będzie mnie Wasza. Miłość nienawidził, tak jak dziś kocha -
miał według tradycji powiedzieć królowi - bo rości sobie 
w sprawach Kościoła, prawo do władzy, której Ja nie uzna
ję". Między Henrykiem Il dążącym do umocnienia. i roz
szerzenia władzy królewskiej a Becketem broniącym autono
mii Kościoła wywiązuje się długi konflikt, którego finał miał 
przyjść po latach, już po powrocie arcybiskupa z siedmiolet
niej banicji. W r. 1170 król Henryk, gdy obchodził święta 
Bożego Na.rodzenia w swoich posiadłościach francuskich 
i otrzymał wieści o dalszym oporze Becketa, dał głośno wy
raz swemu niezadowoleniu, że Jego rycerze „pozwalają na to, 
aby król stał się pośmiewiskiem kleryka i gminu". Wtedy 
czterej rycerze bez słowa wyszli z sali biesiadnej, natychmiast 
przeprawili się przez kanał La Manche i przybyli do Can
terbury. Dalszy ciąg zdarzeń przedstawia dramat .•• 
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· ·~11 ~tań 111p W rtr11i11 
katebrp .. 
Marek Skwarnicki 

O TEJ PORY tłumaczono tytuł pierwszego, 
eliotowskiego dramatu inaczej niż zrobił to 
Jerzy S. Sito. Zmiana .. Morderstwa w ka
tedrze" (lub „zabójstwa") na „Mord w kate

drze" dodaje zbrodni jakieś akcenty rytualne. Smierć 
chrześcijańskiego męczennika kojarzy się silniej, przy 
takim przekładzie, z śmiercią niewinnego Baranka, 
któr ym jest Chrystus zamordowany na krzyżu. Gol
gota, a w tym wypadku katedra, staje się miejscem 
kr'Wawej ofiary za grzechy świata, miejscem odkupie
nia ludzkości, dzięki której życie ludzkie nabiera sen
su nieznanego przed chrześcijaństwem. W okół tego 
właśnie tajemnicze~o sensu żyda i śmierci krąży wy
o brażnia i słowo poety. Skąpa akcja dramatu służy 

jedynie jako pretekst do wyrażenia treści filozoficz
nych i moralnych, które wypełniają teologiczne ramy. 
Już na samym ·początku sztuki chór kobiet, przeczu
wający co się wydarzy za chwilę, zwierza się: 

Lecz teraz wielki strach nas nawiedza, 
strach nie jednego lecz wielu; 
Strach podobny do śmierci i do narodzin, 
gdy śmierć i narodziny ujrzeć 
w odosobnieniu, bez związku pomiędzy nimi. 
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Narodziny, które muszą kiedyś zakończyć się śmiercią 
i _śmierć będąca końcem życia, wzbudzają lęk, 0 ile 
me złagodzi ich myśl, że umieranie może być ponow
nym na~zeniem. Pojawia się ona na początku dru
giej części „Mordu w katedrze" w kazaniu arcybisku
pa. Jest to d2lień Narodzenia Pańskiego. Becket mówi: 

„w tym dniu, jedynym w roku, czcimy w tym sa
mym czasie Narodzenie Pana naszego i Mękę 
Jego i śmierć na drzewie Krzyża. Umiłowani, 

w oczach świata dziwne to zachowanie. Bo 
któż na świecie smuci się i raduje w tej samej 
chwili i dla tegoż powodu?" 

Żyjemy w czasach, w których związek pomiędzy 
ludzką śmiercią i narodzinami został zerwany. Ola
tego - pod-obnie jak w swoich poematach i tu zdaje 
si~ _mó';ić Eliot - wielki strach nawiedza naszą cy
wd1zacJę. Bezsens śmierci odbiera sens życiu i całej 
jego urodzie. 
Religijne i poniekąd teologiczne tłumaczenie sobie 
treści „Mordu w katedrze" jest jedną z paru możli
wości stających przed widzem. Można ją również 

sprowadzić do wymiaru tylko ziemskiego, w którym 
męczeństwo Tomasza Becketa i towarzysząca mu 
symbolika poetycka i kulturowa, mają wyłącznie ho
ryzont doczesny. Wtedy dramat Eliota opowie nam 
jak Tomasz Becket dojrzewał psychologicznie do 
własnej śmierci. O tym że go czeka, wiedział od mo
mentu powrotu z Francji do Anglii. Czterej Kusiciele 
pogłębiają w nhn powoli świadomość wyboru, jak1ie
go musi dokonać. Ma on po prostu s,prostać swojemu 
losowi, który z góry został 1przesądzony. I właściwie 
trochę staje się obojętne, czy ów los jest ślepy, czy 
też „Los czeka w ręku Boga, kształtując niewyksdał
cone." - jak mówi tekst dramatu. 
W tym wypadku wybór moralny Tomasza przypo
mina sytuacje „camusowskie" ukazywane we współ
czesnej literaturze egzystencjalistycznej. Broniąc swej 

4 

przyrodzonej godności człowiek decyduje się na 
śmierć. Broni swych wartości i samego siebie, jako 
istoty wolnej. Tę swoiście „samobójczą" postawę opi
sał Albert Camus w „Człowieku zbuntowanym" prze
prowadzając zresztą pewne analogie z śmiercią Chry
stusa. Nieuchronność takiej śmierci· przeżywamy 

w teatrze w aurze tragedii antycznych. I nie bez po
wodu, gdyż użycie chórów w dramacie, wynikające 
1. umił'owania przez Eliota greckiej tragedii, które mu 
ten pomysł podsunęło, prowadzi nas do kolejnych 
źródeł inspiracji autorskiej. I wreszcie można też po
wiedzieć, że „Mord w katedrze" jest sztuką politycz
ną. Jej głównym tematem historycznym jest wszak 
spór o władzę pomiędzy królem a hierarchą kościel
nym. Miarą wielkości pisarskiej Eliota było odtworze
nie w dramacie tak bogatym w treści filozoficzne i re
ligijne całego splotu realnej sytuacji politycznej An
glii w momencie powrotu Tomasza Becketa do kraju. 
Mamy przed oczyma nawet „socjologiczny" obraz ry
cerstwa, szlachty, ludu, warst,w społecznych (częścio
wo reprezentowanych przez Chór i rycerzy na scenie), 
które walczą z królem, lub przy boku króla, o swoje 
interesy. Księża i arcybiskup wyrażają sytuację i po
stawę kościoła. (Łącznie z kolaborującymi z królem 
biskupami, których wyklął Papież). Psychologia wal
ki o władzę i towarzyszące im okrutne namiętności 
znajdują w dramacie miejsce nawet bardzo poczesne 
w osobach czterech rycerzy zabijających dobrego pa
sterza. Gdzieś w tle tych wydarzeń znajdujemy też 
niespełniony ideał dobrego władcy, niby w moralite
cie średniowiecznym, którym także jest po części 
„Mord w katedrze". 
Siłę sztuki wyzwala powiązanie ze sobą wszystkich 
tych warstw znaczeniowych i wątków fabularnych 
w niezwykle spójną całość poetycką. Może właśnie 
poezja umożliwiła autorowi zbudowanie tak pojem
nej „przestrzeni dramatu". Napisanie go prozą nie 
dawało by tylu możliwości. „Mord w katedrze" jest 
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nawet hardziej przejrzysty, klarowny kompozycyjnie 
i znaczeniowo niż wiele poematów Eliota albo dra
matów, które napisał potem. Obcując z tą sztuką ma
my poczucie, że znaleźliśmy się wewnątrz gotyckiej 
katedry, która zadziwia nas wielkością i prostotą, 
wznosi naszego ducha do nieba oddzielonego od ludu 
kamiennym sklepieniem. Znajdujemy się w jej wnę
trzu, w półmroku. 

Poezja T. S. Eliota cała jest mroczna, a głos poety 
brzmi we współczesnej literaturze jakoby wołanie na 
pustkowiu. Wynika to z eliotowskiej wizji dzisiejsze
go świata, jego cywilizacji i kultury. Najpełniejszy 
obraz tej wizji znajdujemy w poematach napisanych 
w okresie przed powstaniem „Mordu w katedrze" 
(1935 r.), takich jak „Ziemia jałowa", „Wydrążeni lu
dzie", „Sroda Popielcowa" i „Chóry z Opoki" -
utworu uważanego za jedną z pierwszych prób dra
maturgicznego kunsztu poety. Wszystkie te poema 
są również etapami ewolucji wewnętrznej pisarza od 
agnostycyzmu do chrześcijaństwa. 
Rewolucja, jakiej dokonał Eliot w poezji dwudziesto
wiecznej polegała m. in. na wprowadzeniu do niej 
nowego języka, w którym tradycja klasycznego 
wiersza i wzniosłość treści sąsiadują z mową wielko
miejskiej ulicy, szynków, dzielnic portowych: traktat 
filozoficzny operuje obrazami frywolnymi lub wul
garnymi a świętość współżyje ze zbrodnią codzienne
go bytowania „Ziemi jałowej". U Eliota poezja staje 
się prozą a często - i są to nieraz najświetniejsze 
momenty jego utworów - proza życia mieni się naj
szlachetniejszymi diamentami poezji. Język ten wy
raża tak charakterystyczną dla współczesnej sztuki 
oscylację pomiędzy rozpaczą i nadzieją cywilizacji wy
jałowionej z tradycyjnych wartości duchowych. W jej 
dusznej i mrocznej atmosferze, z popiołów świetności 
europejskiej, rozlega się przejmujące wołanie czło
wieka (autora), takie jak w finale „Ziemi jałowej" 
owo słynne „Santi, śanti, śanti", rytualne zakończenie 
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Upaniszady oznaczające „pokój ponad wszelkie poję
cie". Albo jak refren „Wydrążonych ludzi" mieszkań

ców naszego „dzisiaj" - „Albowiem TuUID est reg
num". Chóry „Opoki" to zbiorowy głos bezrobotnych 
z okresu wiel·kiiego k r yzysu ekonom icznego l at trzy 
dziestych, kiedy zaczynają się też rozwijać dyktatury 
totalitarne. Echa tych wszystkich znaczeń i proble
i:nów epoki znajdujemy w „Mordzi"' w katedrze", bę
dącym sztuką religijną, filozoficzną, społeczną i poli
tyczną zarazem. J est ona także )akimś etapem w życiu 
Eliota, który z poprzednich niepokojów ludzkich i poe
tyckich prowadzi go ku „Czterem kwartetmn" szczy
towemu - jak uważają niektórzy k rytycy - osiąg

nięciu poetyckiemu artysty. 
Przyjmując w rok u 1927 ohywatel~two brytyjskie 
Eliot, w wydanym w ówczas tomie esejów, wyznaje . 
że jest klasycystą w liter aturze, monarchi tą w poli
tyce i anglokatolikiem w przekonaniach religijnych. 
Jednak konfesyjnej przynależności poety do Kościoła 
Anglii nie należy traktować zbyt dosłownie . 

Jego poezja zdrad za bardzo silne wpływy r eligii 
wschodnich, które z zamiłowaniem badał, a „Mord 
w katedrze" nie tylko ze 'względów h istorycznych 
uważany być może za utwór hardziej „łaciński", 

rzymsko-katolicki, niż pro testancki. Zr e ztą anglika
nizm jest bardzo bliski pod wieloma względami kato
licyzmowi rzymskiemu. Ważne dla rozumienia poezji 
Eliota, a także wizji sensu życia ludzlciego, które u par 
cie zgłębia, jest jego predy lekcja do traktowan ia 
ziemskiej egzys tencji jakby była czyśćco· ą, jakoś 

zawieswną pomiędzy niebem ri piekłem, rozpaczą i na
dzieją, ro odpowiada także duchowemu n strojowi 
„Mordu w katedrze". Dusze w czyśccu (kr ytycy w ska
zują tu na wie lki wpływ Dantego na Eliota) tęsknią -
tak jak i ludzie współcze 'ni - za nowym życiem 

(Dantejskie „Vita Nuova"), trawią czas na oczekiwa
niu, każde światło w półmroku b udzi ich nadzieję za 
„pokojem ponad wszelkie pojęcie" . 
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Krakowska premiera „Mordu w katedrze" kieruje 
myśl ku „naszemu Becketowi", którym był św. Sta
nisław. I jeg<> zgładzili wysłannicy króla. Mimo róż
nych analogii historia św. Stanisława, najprawdopo
dobniej wynikła z innych przyczyn. Spór o władzę 
świecką nie odgrywał, wydaje się, tak doniosłej roli 
w konflikcie Bolesława Śmiałego z biskupem krakow
skim, jak miało to miejsce w dwunastowiecznej An
glii. Sw. Stanisław napominał niemoralnego i okrut
nego króla stając w obronie krzywdzonego ludu, nie 
był jednak politykiem jak ex-Kanclerz Becket. Dra
mat męczeństwa i świętości jest jednak ta·ki sam. 
I dlatego wspomnienie postaci krakowskieg<> świętego 
może nam jeszcze bardziej przybliżyć treść ełiotow
skiej sztuki. Sceneria krakowska potęguje poczucie 
uniwersalizmu tych problemów, którym Eliot poświę
cił dramat napisany bez mała pół wieku temu. 
W yłan!ia się tu przed nami problem „czasu sztuki" 
a właściwie „czasu eliotowskiej poezji". Czytelnik, 
lub widz „Mordu w katedrze" jest zawsze pod wraże
niem jego aktualności. Tak było już w latach trzy
dziestych, w chwili premiery sztuki, tak jest i teraz 
w latach osiemdziesiątych. Można sobie to wytłuma
czyć po części faktem, że w roku 1935 bliskie już były 
„czasy pogardy", oraz powojenna epoka zachwiania 
tradycyjnych wartości moralnych życia, zgiełku wal
czących :ze sobą ideologii, katastroficznych nurtów 
w sztuce, to wszystko, co niektórzy przeżywają jako 
czas nonsensu i absurdu. Mówiąc jednak o eliotow
skiej koncepcji czasu w poezji należy sięgnąć ~łębiej . 

W jej przestrzeni lii.rycznej aktualne sprawy dzisiej
szej egzystencji ludzkiej, zarówno indywidualnej jak 
i społecznej, uzyskują znaczenie uniwersalne, umiesz
czone są w perspektywie całej historii lud.7Jkiego du
cha. W taiką perspektywę wyposażony został również 
„Mord w katedrze". Dzieje się tak nie tylko dlateg<>, 
że dramaturgia zła i d·obra walczącego w ludziach 
i o ludziach jest zawsze ta sama, ale i dla tego, że przy-

s 

) 

bliżają nam odległe wydarzenia historyczne celowe 
zabiegi językowe poety. Oto jeden z przykładów. 

w mnalnym tekście chóru słyszymy wołanie: 

„Ziemia jest święta, jej świętość nigdy zniknąć nie zdoła, 

Choćby zdeptały ją armie, choćby ją nachodzili turyści 
z przewodnikami." 

Jeden wyraz: „turyści", aktualizuje całą treść, prze
nosząc ją ze sceny na posadzki katedr i chodniki ulic, 
którymi przechadzamy się my, ludzie współcześni. 
Eliot był tym poetą, który do poezji XX wieku wpro
wadził Miasto, jako centralną scenę współczesnego 
życia. Ono jest źródłem obecnej cywilizacji, jej wspa
niałości i klęsk. Jest też, jako symbol, ograniczeniem 
kulturowego horyzontu współczesnych zbyt wfascy
nowanych swoim dzisiejszym życiem, by wychodzić 
poza miejskie rogatki. Eliot przekracza je w sensie 
metafizycznym kontemplując nieznużenie w swych 
utworach relatyw~ć naszego istnienia w czasie. 
Mówi o tym do współczesnych widzów w „MoTdzie 
w katedrze". W bardz~ wysubliomowany już sposób 
przedstawia rzecz całą w „Czterech kwartetach": 

Czas teraźniejszy i czas, który minął, 
Razem obecne są chyba w przyszłości, 
A przyszłość jest zawsze zawarta w czasie, który minął. 
Jeżeli wszelki czas jest teraźniejszy wiecznie, 
Niczym nie daje się okupić czas. 

T. S . Eliot był nie tylko poetą i dramatop isarzem, ale 
również krytykiem literatury i eseistą. Jako teoretyk 
zdobył sobie również bard z'O wysoką pozycję w świe
cie intelektualnym. Dla nas ważne jest by pamiętać, 
że środki artystyczne, których używa we własnej 

twórczości. są bardzo przemyślane i celow e. Tak jest 
i z owym posługiwaniem się językiem wiersza, co ma 
znaczenie w budowie „dramatu poetyckiego" - „Mor
du w katedne". Nie tylko w nim, ale i w napisanych 
później: „Zjeździe rodzinnym" i „The Coctail P arty'' 
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Ciekawych - szczegółów jego teorii odśyłam do szki
cu „Poezja i dramat". Jest to referat wygłoszony 

w 1951 roku na Uniwersytecie Harward, w którym 
Eliot poddaje krytyce również „Mord w katedr ze".-· 
Ideałem, do którego dążył poeta w dramacie poetyc
k im było skoncentrowanie uwagi widza na tym co 
dzieje się na scenie i na wewnętrznej dramaturgii 
sztuki w takim stopniu, by nie zwracał on uwagi na 
to, że bohaterowie mówią wierszem. Użycie języka 
poetyckiego tłumaczy się w dram acie tym, że tylko 
poezja może być naturalnym sposobem mówienia 
o pewnych wzniosłych problemach duszy. 
PrzekJad J . S. Sity, który w niczym nie „upoetycz
nia" sztucznie oryginału dobrze służy intencjom au
tora. Sito, przystępując do przekładu miał już rolę 

nieco ułatwioną przez istnienie niedawnej, ale jakże 
świetnej tradycji tłumaczeń poezji Eliota, którą 

ukształtował m. in. Czesław Miłosz. Polski tekst „Mor
du w katedrze" jest kontynuacją odkrywania wnętrza 
tej poezji; raz oschłej jak popiół, drugi raz skłębionej 
uczuciami i namiętnościami, potężnej jak proroctwa 
Jeremiasza, lub psalmy, raz pełnej chmu r i gromów, 
drugi raz słodkiej jak wiosenny, ciepły wieczór pod 
bezchmurnym niebem, kiedy śpiewa ptak, słodkiej 
jak namiętność, którą naby\vamy obcując z sztuką 
T. S. Eiiota. Cóż z tego, że naogół jes t ona mroczna: 

„Ciemność albowiem głosi chwalę Swiatlości". 
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HOMAS STEARNS ELIOT - urodził się 26 wrześ
nia 1888 r. w Saint Louis w Missouri. Studiował na 
Uniwersytecie Harwarda, na paryskiej Sorbonie, 
w Marburgu I Oksfordzie. W roku 1914 przeniósł 

się do Anglii i zamieszkał w Londynie, gdzie pracował jako 
nauczycie), a potem jako bankowiec. W roku 1922 założył 

własny kwartalnik literacki „Criterion", który ukazywał sit: 
do roku 1939. W roku 1927 wybrał obywatelstwo brytyjskie. 
Otrzymał liczne honorowe doktoraty, a w 1948 roku został 

laureatem literackiej nagrody Nobla. Zmarł 4 stycznia 1965 
roku w Londynie. W roku 1915 opublikował pierwszy głośny 
poemat „Miłosną pieśń J. Alfreda Prufrocka''. Zyskał ogrom
ną sławę jako poeta. Jest autorem m. in. poematów „Zie
mia jałowa" (1922), „Popielec" (1930), „Cztery kwartety" (1943), 
dramatów „Zjazd rodzinny" (1939), „Coctail Party" (1949), „Za
ufany urzędnik" (1953). 
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Czeslaw Mtlosr. 

LIOT przed II wojną światową nie był znany 
polskim poetom, choć dałoby się znaleźć nie
które pokrewieństwa pomiędzy nim i „kata
strofistami". Jeżeli ówczesny redaktor „Cri

terionu", przewracającego do góry nogami ustalone 
hierarchie, pozostał dla literackich środowisk w Pol
sce najwyżej raz usłyszanym nazwiskiem, znaczy to, 
że o poezji Ameryki i Anglii niewiele wiedziano. 
Pierwszym, który pisał o Eliocie był nie poeta ale pro
fesor: Wacław Borowy, i jego to rozprawa zachęciła ni
żej podpisanego do czytania Eliota w oryginale, bar
dziej może niż namowy przyjaciela, Józefa Czechowi
cza. „Cesarz Encyklopedii" był wśród poetów wyjąt
kiem bo interesował się Eliotem i przetłumaczył trzy 
jego wiersze („Wędrówka trzechkrólowa'', „Marsz 
triumfalny" i „Pieśń dla Symeona"), on też opowiadał 
„Bratu Starszemu" o piśmie „The Criterion", działo 
się to jednak tuż przed wybuchem wojny. 

OLSKA lat 1918-1939 rozporządzała jednak 
pisarzem, który, przynajmniej w swojej histo
riozofii, nieco Eliota przypominał. St. Ign. 
Wit.lmewicz, rówieśnik Eliota, prawdopodob

nie przed I wojną czerpał z podobnych nieco ingre-
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diencji, bo w cywilizacji dostrzegał stopniową utratę 
religii, filozofij i sztuki. Mimo, że jego rozumowanie 
szło innymi torami, wspólny jemu i Eliotowi był cen
tralny motyw „nienasycenia" a także groteskowość 

przedstawionych postaci jako słomianych lalek, cho
chołów chwiejących się na wietrze. Nie darmo też wit
kiewiczowski teatr Czystej Formy jest - jako wido
wisko - przejściem od teatru Wyspiańskiego do no
woczesnych moralitetów, których bohaterem jest 
Everyman, pozbawiony jednak nieba i piekła i skaza
ny na Limbo czyli, jak uczono nas kiedyś na lekcjach 
katechizmu, Otchłań. Można by więc rzec, że składniki 
poezji Eliota były przydzielone w Polsce różnym au
torom, jak St. Ign . Witkiewicz w pierwszym rzędzie, 

dalej Józef Czechowicz, K. I. Gałczyński (w „Balu 
u Salomona") i „katastrof i ' ci" . 

W 
lELE się dokonało w polskiej literaturze za
nim sam Eliot został mniej więcej rozpozna
ny. Jego nazwisko przez znaczną część dwu
dziestolecia 1945-1965 służyło za znak ostrze-

gawczy u wejścia na zabronione tereny, bardzo roz
ległe bo obejmujące wszystko co jest antropologiczną 
refleksją. Dzisiaj poezja polska, przez swój gatunek 
wrażliwości i odpowiadające mu formalne przekształ
cenia jest lepiej do badania tych terenów przygoto
wana, trudno jednak byłoby orzec co zawdzięcza bez
pośrednio autorow i „Czterech Kwartetów". 

LIOT, szanowany ale już akademicki, za ży
cia zastygł w rozdział z historii literatury; 
zarzucono mu już oschłość i nadntierną sta
ranność, atakując jego na zimno dobierane 

chwyty, np. użytek m asek i monologów. Jego precyzja 
zaczęła wydawać się też tylko strukturalnym chwy
tem przesłaniającym niepewność myśli. „Eliot jest 
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jak nóż, tylko nie można nim nic kroić" - powiedział 

amerykański student. Ale każdy wielki poeta po okre
sie uznania podróżuje na drugi brzeg rzeki zapomnie
nia. 

ESYMISTYCZN E sądy10 „świecie który wy
szedł ze swoich trybów" mają niekiedy w li
teraturze optymistyczne f inale. Człowiek Re
nesansu ubolewał nad otaczającym go i w nim 

samym zagnieżdżonym chaosem, ale to właśnie przy
czyniło się do wielkości Marlowe'a i Szekspira. Unie
siony daleko przez ten ruch, który zaczyna się od Re
nesansu. Eliot z kole i nostalgicznie oglądał się na Dan
tego i jego wiek, kiedy to wyobraźnia religijna kształ
towała kosmos, nie napotykają-c na przeszkody ze stro
ny myśli dyskursywnej, przeciwnie, znajdując opar
cie w systemie 'w. Tomasza z Akwinu. Dzieło Eliota 
jest próbą dowiedzenia, że wyobraźnia, a tym amym 
poezja religijna, może odzyskać swoje przywileje. 
Przedsięwzięcie niemal nieprawdopodobne: budował 
w niemożliwości, z braku, z gruzów; Jeżeli jednak 
w jakimś stopniu swój cel osiągnął, znaczyłoby to, że 
ludzie dwudziestego wieku nie powinni być zbyt pe
symistyczni co do swojej potencji. 

B erkeley, 1965 
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W 
KATEDRZE WAWELSKIEJ od II polowy XIII 
wieku istniał ołtarz św. Tomasza Kantuaryjskie
go (tak po kanonizacji nazwano Tomasza · Be
cketa) - przypuszczalnie ufundowany przez bis-

kupa ł'awla z Przemankowa. W XIV wieku ołtarz ten został 
umieszczony w gotyckiej kaplicy pod wezwaniem św. Toma
sza Kantuaryjskiego, przylegającej do kaplicy Najświętszej 
Marii Panny i kaplicy św. Jana Ewangelisty. Kaplica, na zle
cenie biskupa Piotra Tomickiego, została w I połowie XVI 
wieku przebudowana w stylu renesanso\\"Ym zachowując sta
rą nazwę. W kaplicy tej w srebrnym relikwiarzu o kształcie 
ręki, pochodzącym przypuszczalnie z początków XVI wieku 
znajdowały się relikwie św. Tomasza Kantuaryjskiego. Re
likwiarz został szczegółowo opisany w najstarszym Inwenta
rzu Katedry Wawelskiej z roku 1563. Występuje on w skarb
cu Katedry Wawelskiej jeszcze w roku 1711, natomiast 
u schyłku XVIII wieku już brak go w spisie kosztowności 
katedralnych. Można przypuszczać, że w II połowie XVIII 
wieku srebrny relikwiarz przetopiono, względnie został za
rekwirowany na inne cele. Natomiast relikwie św. Tomasza 
Kantuaryjskiego zachowano i w I połowie XIX wieku umie
szczono je w jednym z neogotyckich relikwiarzy, zawierają
cych kości wielu świętych. Relikwiarz ten wraz z innymi, po
dobnymi mu, stanowił od lat cztel'dziestych XIX wieku wy
posażenie ołtarza Kaplicy św. Trójcy. Obecnie znajduje się 
on w zbiorach Katedry Wawelskiej. Taki jest na Wawelu 
ślad kultu św. Tomasza Kantuaryjskiego bardzo popularnego 
w średniowieczu, dziś już prawie zapomnianego. Obecnie 
kaplica pod wezwaniem św. Tomasza Kantuaryjskiego znana 
jest raczej pod nazwą Kaplicy biskupa Tomickiego. W roku 
1975 zostały w niej wykonane witraże według kartonów Ta
deusza Wojciechowskiego. W oknach przy ołtarzu znajdują 
się herby biskupie, natomiast w okrągłym oknie znajdującym 
się ponizej kopuły jest owab)e wyobrażenie św. Tomasza 
Kantuaryjskiego. 
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DIARIUSZ 
1982 roku STAREGO TEATRU. 

RAKOWSKA prapremiera „Mordu 
w katedrze" T. S. Eliota odbywa
jąca się w Ka&edrze Wawelskiej da
je okazję do przypomnienia przed

stawień, które kiedyś na Wawelu się odbywa
ły. Historia ich sięga XVI wieku, kiedy w Kra
kowie nie było jeszcze stałego teatru zawodo
wego, a na wawelskim zamku występowały 
trupy komediantów ku uciesze i rozrywce kró
lewskiego dworu. W roku 1515 na Wawelu, w 
"obecności króla i królowej, odegrano łacińskie 
widowisko „Ulyssis prudentia in adversis", 
a w roku 1522 żacy z Bursy iagiellońskiej 
przedstawili sztukę Jakuba Lochera „ludi
cium Paridis", w reżyserii Stanisława z Lo
wicza, prawdopodobnie przedstawienie odbyło 
się w Sali Senatorskiej. W Sali Senatorskiej 
odbywały się występy w czasie uczt za czasów 
Zygmunta 111 Wazy, a także w kamienicy sto
jącej na Wawelskim Wzgórzu zwanej Rab
sztyn. Było też na Wawelu specjalne pomiesz
czenie wzniesione dla przedstaWień z dwustop
niowym siedzeniem dla widzów i z rozpiętym 
nad nimi błękitnym namiotowym dachem ze 
złotymi gwiazdami.• Królewski zamek stano
wił nie tylko znakomitą, naturalną scenerię 

i oprawę dla przedstawień, ale także sam mógł 
być niejako bohaterem rozgrywających się dra
matów. Po jego to komnatach snuł się tajem
niczy duch pięknej Barbary Radziwiłłówny -
bohaterki tylekroć odtwarzanej przez najwy
bitniejsze aktorki naszej sceny. Wawelskie 

Hele na Modrzejewska 

w tytułowej rol! Barbary Radziwillówny, 
w dramacie A. F"eLtńsktc go. Kraków, 12.XI.1865. 

Wzgórze w wyobraźni Stanisława Wyspiań

skiego przekształciło się w Akropolis, realia 
Wawelskiej Katedry przywołał Wyspiański w 
„Wyzwoleniu". Na południowym zboczu Wa
welu wymarzył sobie Wyspiański usytuowa 
nie amfiteatru. Według jego projektu amfite
atr miał być wyku ty w ska le, llelsceną nad 
Wisłą, wzorow any na teatrach ze zboczy Akro
polu. Marzenia Wyspiańskiego o wawelskim 
teatrze nie spełniły się, ale Wawel niejedno
krotnie służył za scenę różnym spektaklom. 
W roku 1923 (i 1930) T eofil Trzciński wystawił 
na Wawelskim Dziedzińcu „Odprawę posłów 

greckich" Jana Kochanowskiego, w roku 1933 
Juliusz Osterwa wystawił na Wawelu „Księ
cia Niezłomnego" Calderona-Słowackiego, w 
I936 Karol Frycz wystawił „Misterium Nocy 
Majowej" L. H . Morstina i w roku 1937 „Ko
pernika" tegoż au.tora. Nie będę dłużej zatrzy
mywała się nad opisywaniem tych przedsta
wień, bo były to spektakle grane przez zespół 
Teatru im. Juliusza Słowackiego, a „Dia riusz" 
jest kroniką Starego T ea t ru , ale przytoczę tu
taj anegdotę ••, która świadczy o szacunku 
dla Wawelu i jego m urów. Otó:i: kierownik 
odbudowy zamku królewskiego i konserwa
tor - Adolf Szyszko-Bohusz - zapowiedział 

Teofilow i Trzcińskiemu, pn:ed staw ianiem de
koracji do „Odprawy posłów greck ich" , że mu-· 
szą one stać na odległość dłoni od zamkowych 
murów. Kiedy dekoracje ustawiono na Wawel-

• B. Król-Kaczorowska, Teatr dawnej Polski, 1971. 
•• K. Nowacki, Architektura krakowskich t eatrów, 
1982. 

A nna l'ol""!.I (Mvza ; i Juzy Trela (Konrad) w „Wyzwoleniu" St. Wysp iańskiego 

na tle t r um ny św Slan l.<lau:a, kopi.i z konfesji św. Stanisława w Katedrze wawelskiej. 30.V.1974. 

skim Dziedzińcu, Szyszko-Bohusz osobiście 

wsuwał dłoń między mury a elementy dekora
cji sprawdzając, czy Jego życzenie zostało speł
nione. 
Wróćmy jednak do obecności przedstawień 

Starego Teatru na Wawelu, chociaż tradycja 
ich nie sięga tak daleko. Za to możemy je 
jeszcze sami pamiętać, bo przedstawienia „Wy
zwolenia" Stanisława Wyspiańskiego, w re
żyserii Konrada Swinarskiego na Dziedzińcu 

chodzie zabłyśnie - i zamkowy zegar bije 
pierwszą ... ? W jaldej to galerii „godzinami 
zwykł się byl przechadzać królewicz Ham
let! - „Biedny chłopiec z książką w ręku.". 

Widzicie go: jak idzie z książką w ręku. w tej 
górnej galeri i królewskiego pałacu Jagiello
nów. Widzicie go: jak okola północy przycho
dzi ku. strażnikom, gdzie czeka go przyjaciel 
Horacy na terasach Wawelu. około Lu.branki, 
w bliskości części K azimterzowskiej zamku., 

J erzy Stuhr (Hamlet) , M arcin So sno wski (Kapita n w spektak lu „Hamleta" 
"la Dziedzińcu Wawe!sk ! m, 19.VI.1981 . 

Wawelskim były 2 la ta tem u : w dniach 17 
i 18 czerwca 1980 roku. Był to spektakl prze
niesiony ze Sta rego Teatru na Wawelski Dzie
dzin iec i tylko okazjonaln ie - w czasie Dni 
Krakowa - dw a razy tam gra.ny. Ponieważ 
daty łatwo z pamięci ulatują warto w n aszym 
„Diariuszu" ten fakt odnotować. 
Natomiast specja lnie na Wawel został wyre
żyserowany przez Andrzeja Wajdę „Hamlet"' 
w tłumaczeniu Ma cieja Słomczyńskiego. Gra
ny był w dniach 19, 20 i 21 czerwca 1981 roku 
pod tytułem „Aktorzy Teatru Starego w ~ce

nach i monologach z „Hamleta" Williama 
Shakespeare na Dziedzińcu Wawelsk.im". Sce
nografowie spektaklu - Lidia Minticz i Je
rzy Skarżyński dodali bogate, barwne kostiu
my do wspanialej, renesansowej. architektury 
zamku: „Gdzie okola baszt nocą chodzi ów 
du.eh królewski, gdy owa jasna gwiazda na za-

i tam du.eh występuje ! ... " - tak pisał Stani
sław Wyspiański w „Studium o Hamlecie". 
Duch Stanisława Wyspiańskiego patronował 

tym przedstawieniom „Hamleta" - obecny w 
ekspon owanym na Dziedzińcu Wawelskim 
przed spektaklami „Autoportrecie"' Artysty 
oraz w czytanym przez Jerzego Radziwiłowi
cza, w czasie spektakli, „Studium o Hamle
cie". Muzyka Stanisława Radwana skompon o
wana do tego spektaklu wypełniła wawelskie 
krużganki owych czerwcowych nocy. Dramat 
T. S. Eliota reżyserowany przez Jerzego Ja
rockiego w Katedrze Wawelskiej jest pierw
szym spek taklem, który zostanie odegrany 
przez zespól Starego Teatru w tym właśnie 
miejscu Waw elskiego Wzgórza, niejako natu
ralnie do w s tawienia tego dramatu predy
stynowanym. 

Opr. Anna Sta !iej 
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