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Słów kilka o teatrze i o sztuce 
Dzieje starożytnej kultury indyjskiej są pełne zagadek. Dla mie

szkańców Indii najważniejszymi jednostkami czasu zawsze był dzień 
i noc, jasna i ciemna połowa miesiąca, _rok i eon. Ani dzie siątki, 

ani se~ki lat nie stanowiły nigdy perspektywy czasowej. Stąd może 
bra~< w tej skądinąd wspaniałej cywilizacji kronik historysznych, 

chronolog'ii i precyzyjnego datowania. Często różne godne uwagi 

zjawiska w jej dziejach w perspektywie historycznej określ i ć mo

żemy najwyżej z dokładnością do dwóch - trzech stuleci, a cza
sem i do takiego określenia brok danych. Dzieje klasyczn ego te

atru indyjskiego są tego wymownym przykładem. Pracowicie zebra

ne przez uczonych informacje mają charakter poszlak i pozwala

ją odtworzyć te dzieje jedynie w najogólniejszych zarysach. 

Otóż kiedy około połowy drugiego tysiąclecia przed Chrystusem 

na półwysep indyjski przybyli Ariowie wedyjscy, przyni eś li tam ze 

sobą kult religijny, którego najistotniejszym obrzędem było sklada

nie ofiar bogom. 
Ceremoniał ofiarny bt.vał niezwykle rozbudowany i trwał od kilku 

do kilkudziesięciu dni lub nawet rok i dłużej . Niektóre momenty 

tego ceremoniału stawały się ważnymi wydarzeniami społecznymi 

mającymi najpewniej charakter naszych jarmarków odpustowych 

gromadzących znaczne ilości ludzi. To właśnie w takich okoliczno

ściach na-rodził się najprawdopodobniej teatr. 
Przypuszczać można, że ważnego impulsu dostarczyły walki zapa

śnicze, które z wydarzeń pierwotnie o charakterze magicznym mo

gły przerodzić się w widowiska ilustrujące walkę dobrego ze ziem, 

czy jasności i mroku. 

„ 

ślady tego pozostały potem w formie rytualu poprzedzającego 

przedstawienie. 
Mniej więcej z VIII w. przed Chr. pochodzą świadectwa znajdu

jące się w wedyjskiej literaturze egzegetycznej a określającej czte

ry najwaznieJsze elementy sztuki teatralnej, tj . muzykę, taniec, 

śpiew i recytację mianem śilp. śilpa wedle tych samych źródeł, td 
dzieło uczynione na obraz i podobieństwo dziel boskich, a więc 

sens tego słowa najlepiej oddaje europejskie pojęcie ikony. Sto

sunkowo niedługo czekać było trzeba, by w postaci mitu o pow
staniu teatru narodziła się gdzieś około połowy pierwszego tysiąc

lecia przed Chr. pierwsza teoria widowiska teatralnego ujmująca 

to zjawisko w kategoriach rytuału ofiarnego jako jego prostą po

chodną. To dlateg-0 w tysiąc lat później Kalidasa mógł nazwać wi

dowisko teatralne: „rozkoszną ofiarą dla oczu". Mit ten stanowi 

pierwszą lekcję Traktatu o teatrze (Natjaśastry) spisanego zresztą 
znacznie później tj. około Ili w. po Chr. W tym czasie teatr musiał 

już okrzepnąć i nabrać klasycznego kształtu . świadczą o tyrn naj

wcześniejsze datowane jak na Indie nad wyraz precyzyjnie i bez

spornie, zabytki dramatu sanskryckiego autorstwa słynnego my

śliciela i poety buddyjskiego Aśwaghoszy żyjącego za panowania 

cesarza Kaniszki z dynastii Kuszanów w li w. po Chr. Niestety są 

to jedynie fragmenty trzech sztuk pozwalające jednakże wniosko

wać o zaawansowanym stopniu rozwoju teatru . Do końca pier

wszej dekady XX w. po Chr. mniemano, że najwcześniejszym za

chowanym w całości dramatem sanskryckim był „Gliniany wózek" 

(Mryććhakatika) śudraki z IV w. po Chr. wystawiony zresztą dwu

krotnie w Polsce w Krakowie i Wrocławiu przez Krystynę Skuszankę 

w przekładzie Tadeusza Pobożniaka. Na drugiej pozycji po śu-



drace umieszcza się w V w. po Chr. nojwiększego poetę i dram.:i

topisarza indyjskiego doby 1clasycznej, slynnego już nie tylko w In

diach Kalidasę. Kalidasa napisał m.in. trzy sztuki: „Malawika 

i Agnimitra" (Malawikagnimitra), „Bohater i nimfa" (Wikramor

waśi) oraz „Sokuntala". 

To włośnie od Kalidasy wiedziano, że poprzedza! go znany i ce
niony dramatopisarz Bhasa. Z innych źródeł wiedziano jeszcze, że 

najlepszym utworem tego autora była sztuka zatytuowana „Ujrza

na we śnie Wasawadatta" (Swapnawasawadatta). Wedle tych 

źródeł kiedyś podobno poddano pewną ilość dramatów s'Noistym 

sądom bożym rzucając je wszystkie w ogień. Z pożogi ocalala je

dynie „Ujrzana we śnie Wasawodotta". Pozo takimi informacjami 

źródło te zawierają jeszcze cytaty z utworów tego poety. I to by

loby już wszystko, co wiedziano o tajemniczym Bhosie. W tym miej

scu można powiedzieć, ie świadczylo to o zdumiewającym broku 

przepływu informacji. Bowiem w Kerali na poludniu Ind ii nieprzer

wanie od najdawniejszych czasów w teatrach świątynnych grano 
wśród rozmaitych sztuk także „Ujrzaną we śnie Wasawadattę". Ty

le, że tam sztukę tę uwożono za dzieło anonimowe. 

Ignorancję uczonych europejskich w tej mierze poni!<ąd usprawied

liwia fakt, że keralska klasyczna sztuka teatralna zwano kudijattam 

(gra zespołowa) praktykowana w obrębie murów świątynnych byto 

całkowicie niedostępna dla niewiernych barbarzyńców. Dużo trud

niej zrozumieć niewiedzę uczonych indyjskich, dla których teatry 

świątynne stoly otworem. Trzeba było dopiero czekać na podróż 

'kustosza biblioteki z Triwandrum, pandita Ganopatiego śastrino 
w poszukiwaniu manuskryptów w 1910 roku, który w jednym z kla

sztorów natrafił na rękopisy sztuk grywanych przez aktorów kerol-

„ 

skich zwanych ćakjarami. Dopiero wtedy skojarzono wszystkie fo

kty i w dwa lata później ukazały się drukiem teksty, które przypi

sano Bhasie, bowiem wszystkie zdradzały pewne wspólne cechy. 

Obok wspomnianej „Ujrzanej we śnie Wasowadatty" odnaleziono 

jeszcze dwanaście innych sztuk. Fakt ten uznano za wiekoprimny. 

Można nawet mówić o swoistej euforii. Ota kulturze indyjskiej przy

wrócono jej bezcenny ska rb. Znaleźli s i ę jednak i sceptycy, prze

de wszystkim wśród uczonych keralskich utrzymuj::icy, że ,przypisy

wanie tych tekstów Bhosie jest co najmniej przed·>'.'czes:ie. Wska

zywali, że sztuki są anonimowe i że nie zawi erają cyto•r·!Onych gdzie 

indziej wersetów. Wspólne ich cechy natomiast byli sklonni przy

pisywać reżysersko-literackiej obróbce dokonywanej przez aktorów 

keralskich oraz szczególnej konwencji tego teatru. Ponadto w tym 

kontekście wskazywano jeszcze na fakt, że jedna ze sztuk pt. „Bie

dny Ćarudatto" jest w istocie skróconą do czterech aktów wersją 
„Glinianego wózka" Sudraki. Dalej - utrzymywali oponenci Gana

patie·go Śastrina - cechy szczególne języka tych tekstów, które wy

d<Jwca i nie'.<tórzy uczeni uznali za archaizmy sq poprostu ce::ho

mi regionalnymi języka aktorów keralskich. Niewątpliwie są to 

wszyst:<0 dość poważne argumenty. Polemikom więc nie bylo koń

ca . Brola w nich udział rzeszo uczonych z różnych krajów. M :mo 

to c;q3 le jeszcze problem je·st daleki od definitywnego rozv11iąza

nia. Ostatnio pojawiło się proca keralskiego uczonego dra N.P. 

Unniego, który zebrał ponad dwieście nieznanych oryginalnemu 

wy:Jowcy manuskryptów i w jednym z nich natrafi!, jak się wydaje, 

na wzmiankę a autorze jednej z trzynastu przypisywanych Bhasie 

s~tuk pt. „Kozłobój" (Awimaroka) . Wymienia się tom mianowicie 

jako autora niejakiego Katjojanę. Ponieważ jednak tekst pd to, by 
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stać się czytelny wymaga pewnych zabiegów rekonstrukcyjnych 

(uzupełnienie brakującej sylaby „tja") informacja ta przyjmowana 

jest z pewną rE.zerwą. W rezultacie dzisiaj, powiedzieć się da tyle, 

że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo ,iż dwie z trzynastu 

sztuk są rzecz}'\viście utworami Bhasy. Dotyczy to „Ujrzanej we 

śnie Wasawadatty" oraz „Przysięgi ministra" (Pratidźnojaugand
harajana). Obie sztuki też noszą - naszym zdaniem - zupelnie 

wyraźne ślady zabiegów edytorskich i to wiośnie tym należy tiu-
moczyć nieobecność w nich cytowanych gdzie indziej wersetów. 

Pozostałych dziewięć sztvk, tj. „Posąg" (Pratimanataka), „Korona

cja", (Abhiszekanataka), „Pięć nocy" (Pańćaratra), „Poseł Gha

totkaća" (Dutaghatotkoća), „Poselstwoo" (Dutawakja), „Średni 
brat" (Madhjamawjajoga), „Brzemię Karny" (Karnabhara), „Strza

skanie ud" (Urubhanga) i „Przypadki ch/opięcia"(Balaća:ita) może 
być również tego samego autora, ale nie musi. W wypadku „Kozlo

boja" istnieje silne prawdopodobieństwo odmiennego autorstwa. 

Wreszcie „Biedny Ćarudatta" jest jednak najprawdopodobniej 

skróconą przez aktorów keralskich dla potrzeb sceny świątynnej 
wersją czterech pierwszych aktów „Glinianego wózka". W grun

cie rzeczy jedna!< kontrowersje te nie są dla nas zbyt istotne. Sa

me teksty bowiem są bezsprzecznie interesujące. Poetycko dojrza

le, proste w wyrazie, recz przejmujące prezentują poglądy mogące 
świadczyć o ich starożytności. Dotyczy to szczególnie sztuk osnu
tych na tle „Wielkiej Bharateji" (Mahabharaty). 

Kaurawov-lie występujący w tej indyjs!<iej „Iliadzie" w roli demonicz

nych przeciwników jasnych, boskich Pandawów, u Bhasy nie są 
jednoznacznie negatywni. A „Piąta noc" wręcz zmienia treść epo

pei każąc zwaśnionym stronom załatwić polubownie konflikt, któ-

ry przecież zakończył się krwawą rozprawą. Nadto język i fraza 
poetycka swoją elegancką prostotą robią wrażenie dość archaicz

nych. Pozytywna opinia krytyki o tych sztukach tak 1r1 Indiach }ok 

i gdzie indziej jest powszechna i do dziś uważa się „Ujrzaną we 
śnie Wasawadattę" za jedną z najlepszych sztuk teatralnych na

pisanych po sanskrycku. Naszym zdaniem obok wyliczonych już 

wyżej zalet składa się na to interesująca ideowa wymowa sztuki, 

która posłużyła jako podstawa dla obecnej reżyserskiej i aktorskiej 

interpretacji dzieła. Chodzi mianowicie o podkreślenie ukrytego 

nurtu intrygi politycznej igrającej sobie z uczuciami i losami bo

haterów. Minister Jaugandharajana, który uosabia ten nurt, to 
bezwzględny wyraziciel racji politycznych. W jego ręku skupiają 

się wszystkie nici tej intrygi, który dla celu rozszerzenia potęgi 

państwa nie waha się przed traktowaniem w sposób czysto instru

mentalny najintymniejszych uczuć i namiętności. Sztuka jest jed

nak tak skonstruowana, że ten zimny i twardy nurt polityczny tylko 

czasem rozjarza się na powierzchni wątku typowego dla lekkiej 

komedii dworskiej. I to właśnie naszym zdaniem jest najbardziej 

frapującym aspektem sztuki. „Ujrzana we śnie Wasawadatta" zda

je się opowiadać po stronie tego nurtu, który reprezentował w In

diach tamtejszy Machiawelli słynny Kautilja, autor „Traktatu o Do

brobycie" (Arthaśastra) (Ok. Ili w. przed Chr. do I w. po Chr.) 

Otóż indyjski tradycyjny system wartości wylicza trzy sfery ludzkiej 

egzystencji, w których człowiek dąży do spełnienia. Pierwsza to 

sfera świadomości (dharma). W tej sferze człowiek stara się tak 

dzialać, by móc mieć poczucie bycia w porządku wobec tego co 

wie on o rzecz}'\vistości. Druga, to sfera uczucia (kama). W tej 

sferze człowiek dąży do rozkoszy. Wreszcie trzecia, to sfera (artha). 



W tej sferze człowiek dąży do zapewnienia sobie zdrowia i wygo

dy poprzez zdobywanie pokramu, odzienia i schronienia tj. w ogól

ności poprzez mnożenie majętności. Wszystko to jest możliwe je

dynie dzięki ziemi, którą należy zdobyć i utrzymać. To zdobycie 

i utrzymanie ziemi w skali całego społeczeństwa czy narodu, to 

zada:iie władzy i jej polityki. Ortodoksyjny pogląd na sprawę pry

matu sfer powiada, że najważniejsza jest sfera pierwsza, sfera 
Zacności, która powinna regulować postępowanie w dwóch pozo

stałych. Tymaczasem Kautilja tNierdzi, że najważniejszą sferq, jest 

sfera Dobrobytu, a więc w gruncie rzeczy sfera polityki. To wiośnie 

pod tym poglądem zdaje się w „Ujrzanej we śnie Wasawadatcie" 

podpisywać Bhasa. Jest to jednak bodaj tylko pozór, bo w drugiej 
bliźniaczej sztuce pt. „Przysięga ministra" Bhasa odwraca porzą

dek i pokazuje jak polityka potrafi być całkowicie na usługach 
uczucia. A w „Piątej nocy" znowu bezwzględny prymat przyznano 

sferze Zacności. Tak więc Bhasa zdaje się w rezultacie podzielać 

ortodoksyjny punkt widzenia na tę sprawę jakby dając nam do 

zrozumienia, że w zależności od okoliczności prymat ten może być 
wartością zmienną. 

Ten bardzo delikatnie zarysowany w sztuce Bhasy prnblem byt 

prawdopodobnie wystarczająco czytelny dla współczesnych poecie 

Indusów, dla których wspomniany system wartości był oczywisto

ścią. Dla nas oddalonych w czasie i przestrzeni odbiorców sztuki 

problematyka ta nie jest tak jednoznaczna. Dlatego w insceniza

cji, odpowiednio dobierając teksty z innych źródeł indyjskich sta

rano się wzmocnić wymowę sztuki. Temu także służyć ma pieśń 

końcowa dodatkowo zaproponowana przez tłumacza i próbująca 

w kategoriach czysto indyjskich zresztą, ale nieco ostrwj zaryso
wanych zebrać i wyrazić najistotniejsze przesłanie widow is'.w. 



Prolog i epilog sztuki .napisał Mario Krzysztof Byrski 

......... 
W przedstawieniu wykorzystano fragmenty: 

~ poezji wisznuickiej w przekładzie Barbary Grab-0wskiej 

- „Traktatu o Zacności" Manu Swajambhuwa w przekładzie Morii 
Krzysztofa Byrskiego 
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