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Wiliam Szekspir TROILUS I KRESYDA 

PROLOG 

Scena jest w Troi. Książęta wysp greckich 
\Viedzeni zemstą i zranioną dumą 
Do atei'lskiego portu zawinęli 
Na statkach pełnych ludzi i on;ża, 

Co niosą wojnę. A było tych królów 
Aż sześćdziesięc:u dziewięciu i wszyscy 
Ruszając z portu w Atenach na Frygię 

Złożyli bogom niezłomną przysięgę, 

Ze zburzą Troję o murach warownych, 
\V których Helena, porwana królowa, 
Sypia z kochankiem, Parysem. Stąd wojna. 
Już są w Tenedos. 
Z okrętów, które osiadły głęboko, 

Na brzeg zrzucono wojenny ładunek; 

Mężne i świeże jeszcze wojska greckie 
Wokoło miasta rozpięły namioty, 
Zaś gród Priama za sześciu bramami 
Ukrył swych synów. 
Teraz wrogowie, Grecy i Trojanie, 
Niepomni losu, zasadzek czekają, 

By nienawiści zdawna gromadzonej 
Dać upust w bitwie. Dlatego, widzowie, 
Ja, prolog, również występuję w zbroi, 
Nie po to, abym chciał mieczem osłaniać 

Pióro poety albo głos aktorów, 
Lecz po to, abym był w zgodzie z obrazem 
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Wojny, którą wam pokażemy. Otóż 
Mam rzec, widzow:e, że ta nasza sztuka 
Opuszcza cały początek zatargu, 
Zaczyna w środku i z bogatej treści 

Bierze to tylko, co teatr pomieści. 
Chwalcie lub gańcie - zniesiemy to z męstwem: 
Wojny się kończą klęską lub zwycięstwem. 

Tłumaczy! 

BOHDAN KORZENIĘWSKI 

Jubileuszowa procesja Garricka przed domem Szekspira w Stratfordzie 

Szacunku swojego dowód dal Shakespeare'owt naród angie!skl w usta
nowionym na pamiątkę jego obchodzie, który Jubi!euszem naz wano. [ ... / 
Zaczęto uroczystość 6 września 1769 roku. [ ... / O samej północy, pr:y 
oświeceniu wszystkich okolic i niezliczonym mnóstwie pochodni. po
stawiono na miejscu ści ętego drzewa morwowego marmurowe popiersie 
Shakespeare'a, które Garrick miasta Stratford ofiarowa1 i przy którym 
w ostatniej swojej mowie, zapowiadając podobny co 7 lat obchód, zgro
madzonych pożegna! gości. 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

5 



Margaret Schlauch SATYRA I METAFORA 
«TROILUSA I KRESYDY)} 

K
ażdemu, kto przystępuje do czytania Troilusa i Kresydy bez
pośrednio po lekturze Iliady, sztuka Szekspira wydać się 

musi dziwna, może nawet nieprzyjemna. Takie postacie, 
jak Achilles i Ajaks, pozbawione są tu aury sławionego he
roizmu, która otacza ich u Homera. Natomiast silnie podkreślo
na jest próżność i buta. Ich postępowanie i charaktery nega
tywnie komentuje inna postać dramatu Szekspira - Tersytes. 
człowiek skończenie cyn'.czny i złośliwy. Nawet bardziej po
zytywne postaci wojowników greckich i trojańskich (Hektor. 
Ulisses) mają zupełnie nie-homerycki sposób bycia; wypowia
dają poglądy obce światu antycznemu. Centralnym tematem 
sztuki jest wreszcie historia miłosna nie znana Homerowi. Kryje 
w sobie od początku elementy klęski, ponieważ bohater to 
młodzieniec niedoświadczony, bezkrytycznie zaślepiony w swej 
miłości, podczas gdy bohaterka jest zdecydowanie pozbawiona 
romantycznych złudzeó. 

Postaci Troilusa i Kresydy są zrozumiałe same przez się 

jako ludzie z krwi i kości rzuceni na tło wojny, negatywnie 
ocenionej przez Szekspira. Wyczuwalny element rozw:anych złu

dzeń staje się zrozumiały w świetle ówczesnych warunków his
torycznych. Rozwój techniki wojennej w epoce renesansu spra
wił bowiem, że średniowieczne potyczki rycerzy, podobnie jak 
walki bohaterów Homera, były dla elżbietan czymś zupełnie 

archaicznym. 
Rozbieżność między dawną tradycją a nową postawą jest 

jednym ze źródeł satyry w Troilusie i Kresydzie. Niczym innym 
np. jak ukrytą satyrą jest propozycja Hektora, aby jeden z wo
jowników greckich stoczył z nim walkę w pojedynkę - nie 
ze względów wojennych, lecz w obronie honoru jego damy. Taka 
postawa była anachronizmem dla współczesnych Szekspira. Sta
ry Nestor sprowadza podobną propozycję do absurdu, gdy mo-

6 

Wizerunek Kresydy na wazie starogreckiej 



tywem jego walki z oponentami mają być roszczenia do pięk

ności i cnoty ich babek. 
Stosunek Szekspira do tej historii miłosnej stanie się jasny, 

jeśli przyjrzymy s'.ę pokrótce jej wcześniejszym dziejom w li
teraturze. 

Pierwszym twórcą romansu łączącego księcia Troilusa, syna 
króla Priama, z damą zwaną Kryzeida (jej imie piszą różnie) 

był poeta francuski z XII wieku, Benoit de Sainte-1\IIaure. 
\V Roman de Troie nie opowiada on, jak romans się rozpoczął, 

podaje jedynie, że zakończył się nieszczęśliwie: z okazji wy-

Geoffrey Chaucer 
Miniutura w pierwszym wydaniu «D::iet.'> (British l\Iuseum, Londyn) 

miany je11ców dama została wysłana z Troi do obozu greckiego 
kochanka, zdradzając oddanego jej młodego księcia. Ten sam 
temat został szerzej opracowany przez Boccaccia w jego ro
mansie wierszem Il Filostrato. Poeta włoski opisał po raz pier
wszy początek miłości Troilusa i Kresydy. Zrobił to w sposób 
właściwy swoim czasom i cywilizacji, tzn. w sposób obowiązu
jący we Włoszech XIV wieku. Bohater jego jest nadal roman
tyczny i pełen oddania, bohaterka natomiast zmysłowa i nie
stała. 

W póżniejszych latach tego samego stulecia przejął temat 
od Boccaccia Geoffrey Chaucer. Wielki poeta angielski przed
stawił w sposób bardziej wyrafinowany zarówno treść romansu, 
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Iluminacja z plerwszego \Vydania ".Troilusa i -I<~yzeidy:.-:.-
Chaucera (Bibliotheąue Nat10nale, Paryz) 

jak charaktery bohaterów. Troilus pozostał wprawdz:e kochan~ 
kiem romantycznym, ale o subtelności uczuć i myśli nie znaneJ 
jego poprzednikom literack·m. Kryzeida, czarująca wd~wa_ o wy
sokiej kulturze, dopiero po wielu wahaniach decyduj~ s1~ ul~c 
Troilusowi. Osobą pomagającą kochankom nie jest juz tajemni
czy młody pośrednik, jak w tylu romansach średniowiecznych'. 
lecz pełen mądrości życiowej wuj Kryzeidy, Pandarus. PL\':rafl 
wczuć się w sytuację Tro:Iusa i jego ukochanej, do pewnego 
też stopnia z sympatii dla nich dzieli ich cierpienia. Zdobyw~ 
się jednak na ironiczne i pełne humoru komentarze. Innymi 
słowy, w rysunku Pandara, jaki daje Chaucer, wprawdzie są 
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już pierw:astki antyromantyczne, jednak w zasadzie postać na
dal utrzymana jest w ramach konwe::icji średniowiecznej. 

Jaka była ta konwencja? Opierała s'.ę na feudalnej teorii 
miłości , zakładającej przede wszystk:m, że wyłącznie członkow :e 

wyższych klas społecznych zdolni są do tak subtelnego uczucia. 
Miłość (fin amors, czyli miłość dworska) w zamku średniowiecz
nym miała dość ograniczone możliwości spełnienia się. Dziew
częta były trzymane w zamknięc:u, potem w bardzo młodym 
wieku wydawane za mąż decyzją rodziców; mężów dobierano 
pod kątem politycznego i ekonom:cznego wzmocnienia pozycji 
rodzin y. Po małżeństw : e dama arystokratycznego rodu przeby
wała w otoczeniu rycerskich wasali i towarzyszy męża. ·wielu 
z nich, jeszcze nieżonatych, skłonnych było łączyć feudalną 

wierność z miłosnym pragnieniem. Trzeba więc było intrygować 
i uciekać się do pomocy pośredników, aby skraść choć chwilę 
poufnej rozmowy. 

Prowadziło to do tajemnych związków, takich jak słynna 

miłość Trystana i Izoldy lub Lancelota i Ginewry, czy innych 
sławionych w średniowiecznych romansach. Od damy żądano, 

aby była wyniosła, powściągliwa i trudna do zdobycia; kocha
nek miał być dzielny, oddany, cierpliwy i nade wszystko dys
kretny. Musiał być bardzo ostrożny, aby n:e narazić opinii swej 
ukochanej. Oczywiście obowiązywało to, zarówno gdy dama serca 
była kobietą zamężną, jak i wtedy, kiedy była panną pozosta
jącą pod nadzorem rodziców lub wdową podlegającą prawom 
o dziedziczeniu. Zakochany musiał zdobywać damę jedynie swym 
oddaniem. Jeśli jego przyjaciel, podobnie jak Pandarus Chau
cera, pomagał w tajnych spotkaniach, czynił to z czystej przy
Jazm, w żadnym wypadku nie dla korzyści materialnych nie 
mających dostępu do zaczarowanego kręgu miłości dworskiej. 

Wraz z upadkiem feudalizmu uległ zmianie stosunek do ry
cerskich opowieści miłosnych. W XVI wieku n '. ekiedy otwarcie 
je potępiano, niekiedy stawały się przedm '. otem drwiny. Jedną 

z metod satyry było umieszczanie tradycyjnej fabuły w nowych 
stosunkach społecznych. (Można tu najbardziej ogólnie powołać 
się na wspaniałego Don Kichota Cervantesa). 

Sądzę, że to właśnie robi Szekspir, kiedy nadaje nowy kształt 
historii Troilusa i Kresydy. Bohater w czynach i uczuciach po
zostaje pod urokiem ideałów rycerskich. Zestawiony jest wszak
że z bohaterką bardzo elżbietańską. Kresyda nie mogłaby się 

wczuć w postać Izoldy czy Ginewry. Kontrast między charak
terami Troilusa i Kresydy stanowi w istocie główne źródło 

gorzk'.ej ironii dramatu. Warto też uprzytomnić sobie, że w no-
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Frontyspis «Testamentu Kryzeidy» Roberta Henrysona 



wożytnej ang'.elszczyżnie od imienia cynicznego Pandarusa, da
leko odbiegającego od swych bezinteresownych poprzedników, 
bierze początek słowo pandar, które oznacza stręczyciela b:o
rącego pieniądze za usługi „zawodowe". 

Dramat Troilus i Kresyda jest napisany językiem metafo
rycznym odzwierciedlającym wielką zmianę zaszłą w epoce re
nesansu wobec feudalnej miłości romantycznej i feudalizmu 
w ogóle. Szeksp:r wiefokrotnie ucieka się do terminologii ku
pieckiej, co w średniow:eczu byłoby nie do pomyślenia. Zilu
strujmy to kilku cytatami. 

Na początku dramatu Troilus, zwierzając się Pandarusowi 
z miłości do Kresy dy, żali sie: 

Kiedy ci mówię , że mo'.e nadzieje 
Runęły w przepaść , to mi nie wymierzaj 
Otchłani łokciem ... 

(s. I , se . I) • 

Nieco da1ej powiada o niej: 

Jej łożem Indie - a nasze mieszkania 
Dzielą olbrzymie i burzliwe morza, 
Po n'ch żegluję ja, kupiec scalony. 
Panda rus moim jest żaglem i statkiem• . 

(a. I, se. I) 

Ulisses, jeden z wodzów greck:ch pod Troją, tak argumen
tuje, by nie wysyłać Achillesa do walki z Hektorem: 

Nie skrzywię myśli twej , sądzę , gdy powiem, 
Ze nam nie wolno wybrać Achillesa. 
Zróbmy jak kupiec, który pokazuje 
Naprzód zły towar , a gdy się skrzywimy 
Dobywa lepszy i olśniewa oczy. 

(a. I, se. 3) 

W pałacu Priama wodzowie trojańscy toczą spór o Helenę, 

jakby była towarem wymiennym, trochę zniszczonym, ale jeszcze 
cennym. 

HEKTOR 

TROILUS 

Zwróćmy Helenę, odkąd z jej powodu 
D oby to miecza, nasz lud taką krwawą 
Złoży ł daninę, że ona nie warta 
Dziesiątej części. 

\Vielkość królewską chcesz ważyć na funty, 
G:idność Priama mierzyć zwykłym łokciem, 
Kredką kramarza wyliczyć do grosza 
To, co bezmierne? Słowem, nieskończoność 

• Cytaty według przekładu Bohdana Korzeniewskiego. 
• Dwa lata przed napisaniem TroHusa t Kresydy, w roku IUOO, powstała 

angielska Kompania Wschodnioindyjska, która opanowała caty handel 
z Ind iami. (P rzyp, red.) 
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HEKTOR 

TROILUS 

Chcesz obrachować na łuty i piędzie 

Nędznego strachu? Ach, cóż to za hańba! 

\Vierz mi, Helena nie warta jest ceny, 
Którą płacimy, 

Mój honor i godność 
Nigdy mi na tę podłość nie pozwolą. 
Wszak nie Z\vracamy kupco\vi jedwabiu, 
Który splamimy„. 

(a. II, se. 2) 

W scenie powitania w oboz:e greckim słuchamy słów Kre
sydy i Menelausa, jakby wśród kramów londyńskich, nie pod 
mitologiczną Troją. 

KRESYDA \Viem, co chcesz zrobić: wziąć dużo, dać mato. 
Tak nie sprzedaję. 

i'>'lENELAUS Więc zmieńmy rachunek. 
Dam trzy za jeden pani pocałunek. 

KRESYDA Zły z pana rachmistrz, więc nic z pocałunku. 

:.IENELAUS Każdy się może omylić w rachunku. 
(a. IV, SC. 5) 

Przykłady można by mnożyć. Ale i te wystarczą na dowód 
szczególnej metaforyki języka Szekspira właśnie w Troilusie 
i Kresydzie. Oczywiście nie wiemy, ile w tym kupieckim obra
zowaniu było świadomej chęci wzmożenia efektu satyrycznego, 
a ile wynikało po prostu z tego, że temat odziedzlczonv po 
wcześniejszych stuleciach wziął na swój warsztat poeta okresu 
e 1 ż b i e t a ń s k i e g o. 

Wśród wielu warstw znaczeniowych Troilusa i Kresydy jed
na z nich powstała, jak się wydaje, z ukrytego kontrastu między 
ideologią średniowiecznego rycerstwa a ideałami panującymi 

w wieku, w którym żył Szekspir, wieku rodzącej się ekspansji 
kupiectwa. Jednym zaś z kluczy do zrozumienia tego kontrastu 
jest metaforyczny język Troilusa i Kresydy niezależnie od tego, 
czy był on zamierzeniem świadomym, czy nie. 
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Wacław Kubacki OTO PEŁNY SZEKSPIR 

Z naczenie Troilusa i Kresydy polega nie tylko na tym, że 

Szekspir w pełni Odrodzen ia - w epoce kultu starożyt

ności, w dobie uwielbienia sztuki greckiej oraz podziwu 
dla obywatelskich cnót i politycznego geniuszu Rzymian - nie
miłosiernie przenicował homerycki epos. Kpiarzy i przedrzeżnia
czy nigdy nie brakowało - ani w starożytności , ani w renesan
sie. W renesansie stworzono nawet dla nich etaty na książęcych 
i królewskich dworach. Tersytes należy do ich grona. Nie trzeba 
zapominać, że to on przede wszystkim w:dzi w rycerskiej le
gendzie frywolną awanturę o podwikę. 

Szekspir nie był również pierwszym pisarzem, który wpadł 
na pomysł, ażeby w klasycznej masce napisać satyrę na bo
lączki swych czasów. Już dawno przed nim zrobił to Euryp:des. 
Wielki dramaturg ateński przedstawił w cyklu trojańskich tra
gedii współczesną, proza:czną i okrutną Iliadę peloponeskiej 
wojny, nie pozostawiając suchej nitki na narodowych bohate
rach Hellady. Nieobca była ta metoda renesansowi. Przypom
n.ijm y, że antyczną paralelą i zręczną aluzją polityczną posłużył 
się Jan Kochanowski w Odprawie posłów greckich . A potem, na 
jeszcze większą skalę, uczynił to Stani sław Konarski w Tragedii 
Epaminondy. 

Powtarzam : trawestacja , parodia groteska, połajanki 
w marchołtowa grubym stylu, antyimperializm i dość lekkie po
niewieranie niewieściej czci, obrona pokoju w parze z nieco 
przesadnym szafowaniem dyplomami na „chamów", „rajfurów" 
i „dziwkarzy" - żeby wymienić kilka formalnych, moralnych 
i antyfeudalnych zalet tej sztuki - to jeszcze nie w szystko. 
Wartośc:ą dzieła jest coś innego. Coś znaczn·e szerszego, głęb
szego i bardz:ej istotnego. 

. Wydaje mi się, że niedocenioną zasługą Szekspira jest fakt, 
ze Homera przeczytał trochę w podobn y sposób, jak Machiavelli 

Przedruk fragmentów artykułu W. Kubackiego z czasopisma „ Teatr" 
nr 22, 1$-30.XI.1960 . Tytuł od redakcji. 
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Liw:usza . Jak wiadomo, z dumań Machiavellego nad pierwszymi 
dz:es ięci oma ks ięgami dz ;ejów rzymskich powstała nowoczes na 
koncepcja historii, jako dzieła ]udzkiego. Starożytny, tajemniczy 
„Los" i chrześcijańską „Opatl'zność" , która sobie tylko zna nymi 
drogami prowadziła człowieka dv finalnych, czyli pozaziemsk:ch 
celów, genialn y pisarz florencki zastąp:! pierwiastkiem reali
stycznym - grą namiętności. 

Wielka scena świata zaczęła odtąd przedstawiać w idowisko 
skłęb ' onych ludzkich zabiegów. O powodzen iu decydowała nie 
moralna racja, lecz siła i inteligencja, zręczność i przemyślność. 
To była jedna rewolucja. A druga, nie mniej sza, polegała na 
niezmiernie płodnym w następstwie odwróceniu roli czasów 
przeszłego i teraźniejszego. Dawniejsze, moralistyczne próby 
ujmowania dziejów, starożytne (np. Plutarch) i kościelne, wy
dobywały z przeszłości naukę dla żyjących. Historia stawała się 

mistrzyn : ą życia. Mach :avelli przeciwnie - w teraźniej szośc i 

szuka klucza do zrozumienia przeszłości. Obecnie życie uczy 
człowieka, co to jest historia. Chwila bieżąca pomaga zrozumieć 
minione dzieje. ' 

Paralela Machiavellego otwarła nowe możliwości poznawcze. 
W twórczości artystycznej była to droga do w :elkiej metafory. 
W teatrze - do dramatu poetyckiego i historycznego. Za znako
mite wzory teatru poetyckiego uchodzą Sen nocy letniej i Burw. 
Słu sznie. Nie wolno jednak krzywdzić Troi lusa i Kresydy. Zna
czenie tego utworu jest ogromne w przedstaw:onym aspekc:e 
badawczym. Trawestacja była narzędziem walki, jaką renesans 
toczył z feudalizmem. Of . arą Szekspirowskiej parodii pada nie 
tylko rycerstwo (historia trojań ska to jakby mitologiczny model 
różnych wypraw krzyżowych i wojen kolonialnych). A sc2na ślu

bu, który na prędce , na progu łożnicy, daje niec:erpliwym ko
chankom usłużny Pandarus? Tyleż w niej drwiny z kościelnego 

obrzędu, co nowoczesnej „religii natury". A intrygująca posta ć 

kapłana-zdrajcy-kolaboranta Kalchasa·1 ! 

Szekspir zupełn ' e w duchu Machiavellego, choć oczywiście 

przekornie, bo \V literackim zamiarze, odsłania „ludzki" sens 
dziejowego podania. Poetycka groteska pozwala głębiej wejrzeć 

w mechanizm życia . Szyderstwo sta.ie się szkołą twardej, lecz 
prawdziwej znajomości świata. To tłumaczy, dlaczego Troilus 
i Kresyda zdumiewa nas, że s i ę tak wyrażę, jakąś pełnią szeks
p:ryzmu. Przy wszys tkich urokach, które przywodzą na myśl 

najpiękniejsze, młodzieńcze komedie Szekspira , zaskakuje nas 
w tej sztuce mądra gorycz jego dojrzałych dramatów. Psycholo
giczn y realizm i programowa antypoetyckość, którą podziwiamy 
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w sonetach Szekspira, przeplata się tutaj z ludową farsą. A prze
c:eż dosadność mowy I drastyczność sytuacji podnoszą n:eocze
kiwanie poezję miłości na podniebne wyżyny. Uczucia wycho
dzą jeszcze bardziej czyste z kąpieli ziemskich brudów. Atmos
fera cynizmu zdaje się jedynie podkreślać szlachetność ludzkich 
porywów. 

Nie ulega dla mn :e wątpliwości, że scena, w której Szekspir 
każe się spotkać na polu boju dyszącemu żądzą walki i sławy 
Hektorowi z Tersytesem, ma poza antyfeudalnym efektem hu
morystycznym głębsze znaczenie. Ta scena tchnie smutkiem po
dobnym do tego, który nas ogarnia przy czytaniu pociesznych 
przygód Don Kichota. To samo można powiedzieć o prawie 
wszystkich bohaterach dramatu. Troilus to nie tylko zakochany 
dudek. To bardzo c:ekawa postać tragicznego kochanka. Kresydę 
spotwarzył homerycki Diogenes, jedna z w:elu niewyparzonych 
~ęb w Szekspirowskich dziełach . Spojrzenie na bohaterską, wo
Jenną historię oczyma Tersytesa to pomysł, który ma dobre tra
dycje w ludowej literaturze. W Troilusie i Kresydzie Tersytes 
pełni niby funkcję antycznego chóru. Pałęta się niefrasobliwie 
m:ędzy „zbrojami" i „mężami" i dziwuje się, jakim szalonym 
try?e~ świat chodzi. Sławni feudalni bohaterowie powłazili 
"". sm;~szne beczki z pancerzy i kolczug a on, wyzwolony gałga
niarz-filozof, bierze na nich odwet za całe wieki upokorzeń. 

Szekspir zrobił z Tersytesa renesansowego błazna. Widać to 
szczególnie wyraźnie w pogawędkach, które Tersytes prowadzi 
z. Ac.hilles~m. Achilles podburza czarną żółć w Tersytesie i bawi 
się Jego Językową świerzb:ączką. Królowie i cesarze słuchali 

bła~~ów. Wesołkowie stanowili coś w rodzaju urzędowej opo
ZYCJl w despotycznym systemie rządów. Na tym się ich rola koń
czyła. ~yrocznią historii zostali znacznie później, w literackiej 
legendzie romantycznej. Dopiero wtedy Stańczyk na obraz:e Ma
tejki mógł się patetycznie zadumać nad przyszłością Zvgmun-
towskiej Polski! • 

Nie ma tedy powodu uważać Tersytesa za jakiegoś hiero
fanta z Szekspirowskich misteriów. To jedna z postaci tego oso
bl;wego dramatu i nic w: ęcej. Tersytes drwi z Ajaksa i Achil
lesa, że Ulisses i Nestor zaprzęgli ich „do pługa jak dwa ciężkie 
woły i kazali wam orać pole wojny''. Nie wolno jednak jego 
oczami patrzeć na świat, jak na burdel i mordownię. Racją 

bytu innych postaci nie jest to, co Tersytes o n:ch mówi swym 
wystrzępionym jęzorem, lecz to, co one same myślą, czują i ro
bią. Homer opiewał trojańskie boje na dworach potężnych zdo
bywców. Diomedesowi przydzielił Szekspir rolę ludowego rapso-
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da, który w woJn.e widzi także drugą stronę: trud i krew pod
danych, bezsławną i ciężką dolę chłopskiego bohatera ze zna
nego wiersza Konopnickiej A jak poszecll król na wojne. Poza 
tym D:omedes jest także - postacią dramatu. W dziele. Szeks~ 
pira Helena pozostała legendą o pięknej kobiecie. Renesansowe 
jest jedynie tło sielankowego baletu dworskiego. Natomiast Kre
syda to wersja nowożytnej Heleny, kobiety żywej, zaplątanej 

w sprawy płci. To jakby Helena, która w epoce Odrodzen:a uzy
skała wolność obyczajową bez wolnośc: prawnej i majątkowej. 

Stąd pochodzi jej wewnętrzne rozdarcie: bogactwo wiedzy o mi
łości i nikłość życiowych doświadczeń, swoboda i poczucie fata
lizmu płci, rozterka serca, poczucje względności i smutek. Wie
dza zgorzkniałego zrzędy, Tersytesa, o kobietach jest nader ubo
ga i zdradza dość nikczemne miejsca, w których ją nabywano. 
Młody Troilus okazuje się bardziej wytrawnym miłośnikiem, gdy 
przekonuje Ul'ssesa wbrew wszelkim materialnym dowodom: 

Nie, nie wierz temu, dla honoru kobiet 
Nie zapominaj, żesmy mieli matki.„ 

Ostatn ie słowo ma w tej kwestii ULEses: 

Cóż ona zrobiła, 

co by zdołało matki nasze splamić. 

(Przeklad K. Utr!clia) 

Jak daleko odbiegamy tutaj od humorystycznej paraleli, 
którą stanowią dwaj rogacze, Troilus i Menelaus, oraz dwaj 
uwodziciele, Parys i Diomedes. żartobliwe wyrównanie naruszo
nego przez Parysa porządku : Kresyda za Helenę. Trojanka za 
Greczynkę. Zaiste bardzo to komediowa „miarka za miarkę"! 

Kresydę spotwarzył Tersytes. Gorzej z Pandarusem, bo on 
sam siebie spotwarza, gdy przedstaw:a się głośno publiczności 

jako stręczyciel. [.„] Żywot Pandarusa opracował sławny rene
sansowy dyplomata Baltazar Castiglione pt. Il cortegiano. Spol
szczył go Górnicki w Dworzaninie. Do obowiązków dworzanina 
należała dworność, czyli maniery, ogłada i dowcip, oraz dwo
ractwo, czyli giętki kark i elastyczne sum:en:e. Często z urzędu 
oddawał on władcom i ich synom te delikatne usługi, które pan
nę z dobrego domu czy damę dworską (la cortegiana) staw:ały 

w dwuznacznej sytuacji, co trafnie uchwycili nasi sarmaccy 
przodkowie przyswajając językowi polskiemu słowo „kurtyzana". 

Hektor jest równ:e szlachetny, co naiwny. Nie podobna jed
nak nie współczuć jego losowi. To wizerunek modnego w epoce 
Don Kichota. 
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Nie jest sympatyczny Achilles. Trudno go jednak uważać 
za tchórza . Nie był tchórzem także Cezar Borgia. Tylko że j ego 
odwaga, podobnie jak dzielność Szekspirowskiego Achillesa, 
realizowała się w odmienny sposób niż męstwo Hektora . Mam y 
tu m '.anowic'e do czynien'a z nową, renesansową konwencją 

rozprawy z przeciwnikiem. W czasach Odrodzenia autorzy ry
cersk· eh powieści, np. wielki Ariosto, piętnowali broń ognistą, 

jako brot1 skrytobójczą. My dzisiaj za taki haniebny środek 

walki uważamy renesansową truciznę i sztylet. [ ... ] 
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Jan Alfred Szczepański WSPOMNIENIE 
Z POLSKIEJ PRAPREMIERY 

K raków, rok 1916, na ziemiach polskich obce fronty wojen
ne - i na scenie wojna, ryk trąb, szczęk mieczy, Hellada 
zmaga się z Troją o fawor Heleny.„ Czy tylko o honor 

króla, splam:ony ucieczką królowej z cudzoziemskim galantem, 
czy tylko o taki honor :dz'.e bój? Ależ n:e, Szekspir snując swą 
własną opowieść na marginesie opowieści Homerowych godzi 
w sam sens wojny i obr.aża r:ędze, jakie ludzkości wojenna za
bawa wodzów i narodów niesie. Na scen '. e srcży się dz.kość, 

zwycięża podstęp, g : ną szlachetni a profit ciągną zbrodniarze, 
głupcy i hetery. Na frontach, wryci w zmarzniętą ziemię, wal
czą z sobą żołnierze całej Europy; a w hinterlandzie grasuje 
głód i paskarze drą siódmą skórę z tych, którym łamanie pra
wa przychodzi trudniej. Scena jest więc porównaniem, a zara
zem ulgą. 

A na scenie same tuzy. Marian Jednowski obnosi godność 

króla nadrzędnego, „wodza wszystkich Greków", Agamemno
na - a Wacław Nowakowski ze świeżym, romantycznym pato
sem uosabia trojańskiego wodza i syna królewskiego, Hektora, 

Przytaczamy fragment artykułu J. A. SzczepańskiEgo z miesięcznika 

„ Dialog" (nr 2, luty H61). Jest to wspomnienie o pierwszej w Polsce 
realizacji scenicznej Troilusa t Kresydy, której premiera odb_Yła się 
dn. 18 marc a 1916 r . w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie. TroHusa 
t Kresydę zagrano wówczas w opracowaniu Tadeusza Pawli!rnwskiego , 
reżyserii Stanisława Stanisławskiego i następującej obsadzie: Priam -
K. Brandt, Hektor - W. Nowakowski, Troilus - E. Weychert , Parys -
B. Mierzejewsl{i, Deifobus - J . Kochanowicz, Helenus - M. Melina, 
Eneasz ~ R. Boehlke, Antenor - B. Puchalski, Kalchas - W. Szym
borski, Pandarus - L. Boń<:za, Agamemnon - M. Jednowski, Mene0 

laus = G. senowski, Achilles - s. Stark, Aj a l<s - W. Zarski , Ulisses = 

s . Stanisławsk i , Nestor - .J. Trzywdar, Diomedes - W. Biegański , Pa
trokles - s. Dąbrowski, Tersytes - L. Czarnowski, Aleksander · - z. 
N osko\v ski , Helena - H. Zahorska, Andromacha - W. Jarszewska, 
Kasanrtra - L. Pytlińska, Kresyda - r. Solska, Giermek - A. Walewska . 
:Tytuł zamieszczonego fragmentu pochodzi od redakcji.} 
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nieskazitelnego bohatera, rycerza bez skazy i zmazy. Liryczna 
Wanda Jarszewska jest cnotliwą Andromachą, stary Trzywdar 
mądrym choć nudnym Nestorem, młodszy Stanisławski mądrym 
choć oschłym Ulissesem, biegle pouczającym o wilczych spra
wach \\·ojny. Priama gra roztropny Kazimierz Brandt, Eneasza 
postawny Robert Boehlke, Helenusa zasłużony później Michał 

Melina, Kalchasa zasłużony już wówczas Wacław Szymborski, 
mdłego rogacza Menelaja Grzegorz Senowski... jeden w drugie
go zacni, przez widzów lubiani i cenieni aktorzy krakowskiego 
teatru, jego fJary i podpory. W roli Antenora nie brak nawet 
zapomnianego dz iś, arcypopularnego ongi, Bolesława Puchalskie
go, ryczywołu o basowym, puchatym głosie. 

Są starzy, są i młodzi. Oto popisuje się pięciu młodzieńców: 

Achilles - S . Star1k (dziś nic o nim nie wiem) kroczy pod rękę 
z dwuznacznym przyjacielem Patroklesem (Stanisław Dąbrowski), 
ognisty Jan Kochanowicz śmiga od kulisy do kulisy w roli za
wadiackiego Deifobusa, urodziwy Wiktor Biegański uwija się 
jako zdobywczy, zuchwały Diomedes, wzór męskich zalet, a wyt
worny Bolesław Mierzejewski uwodzi wc:elony w Parysa, amant 
z komedii jeszcze, a nie z operetki. 

A oto patrz: świetny aktor Edmund Weychert jako Troilus 
wielbi rozkosze miłosne, doznane z łaski pięknej Kresydy, i gorz
ko wyrzeka na świat, gdy płocha panna - córka kolaborującego 
z Grekami kapłana trojańskiego - też kolaboruje z Grekami 
na swój sposób, zdradzając trojańsk :ego niewprawnego kochan~ 
ka z bujnym wodzem greck'm. Kresydą jest Irena Solska, a choc 
to rola nie najcelniejsza w dorobku artystki, przecież i tak moż
na z niej wyczytać zmysłowość i kobiece uroki Kresydy, kon
trastujące ze zbyt posągową Heleną w interpretacji majestatycz
nej Heleny Zahorskiej. 

Wszystkich, niemal wszystkich pamiętam z tego przedstawie
nia krakowskiego z marca 1916 roku. Widownia niepełna, wojen
ne czasy nie sprzyjają oglądaniu sztuki o wojnie. Lepiej by 
bardziej pogodną komedię, pozwalającą łatwiej zapomnieć„. To 
nic, ten pustawy teatr nie osłabia nastroju, nie rozprasza wra
żeń. Zresztą i tu koniec świata się rozgrywa. Pochłan ia zdra
dz'ecki sceptycyzm Szekspira i uwodzicielski czar Kresydy. 
W szkole uczą różnych podniosłych rzeczy, plotą kłamstwa, które 
walą się w groby okopów nad Dunajcem czy Stochodem. W szko
le uczą chwały Ajaksa, bohaterstw Achillesa, prawości Menelao
sa, cnót łon , które zaznały tylko najślubniejszego męża. W szkole 
wszystko jest uładzone, od Franciszka Józefa i cesarzowej pełnej 
łask do Trzeciego Maja i Emilii Plater. Tu Menelaj jest god-
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nym drwin rogaczem, Helena z Parysem jawnie jawnogrzeszą , 

Ajaks jest durnym rębajłą, a Patrokles - choć tego n 'e rozu
miem - wdzięczy się jak kobieta do swego przyjac ·ela. Może 
jednak Troilus, roman tyczny Troilus? 

Najpierw wchodzi Pandarus. Gra go wielki aktor Leonard 
Bor1cza. Pandarus jest stryjem pięknej Kresydy. Stryjowie są 

po to, by czuwać nad dz:ewictwem powabnych siostrzenic .. Jakże 
tu inaczej Pandarus mówi o obłapce i nocy m:łosnej jak o naj
zwyklejszej spraw:e dwojga ciał, którym tylko przyklasnąć, 

ułatwiając zbliżenie: 

, .A teraz pokażę w ~ m sypialnię i w sypialni 1 5ż ko. Ab y ł óżko nie 
na robiło plotek o waszych miłosn ych utarczkach , zdławcie je na śmierć. 
W drogę. Co zaś tyczy skromnych dziewic, które tu siedzą , to niechaj 
Kupido dla was się postara o pokój, łóżko i stryja Pandara" . 

Krew uderza do głowy, wiercę się na krześle, czuję, jak s ię 

rumienię... A potem Kresyda z uśmiechem z ramion Trojań

czyka w ramiona Greka. I nie jest zabita ogniem niebieskim. 
Nie jest nawet skarcona. Piękn~eje„. Zniża sobie świat do nóg. 
Bo cóż lamenty bezsilne Troila ! 

Przed.stawieniu daleko do premierowej gali. Inspicjent się 

śpieszy i aktorzy przyśpieszają bieg do finału. Nic to. Wsłuchuję 
się tym pilniej w maksymy Pandarusa, gdy schodząc po w yso
k ich stopniach głosi filozofię pogodnego stręczycielstwa , radości 

życia i rozkoszy [„.] 
Minął wieczór - nie m :nął dzień i n ie minęła pamięć. I do 

dziś widzę ten teatr, w: dzę jasn0, wyraźnie. [„.] 

Kasandra , Hektor i Andromacha 
Ryc. Staritnga z wyclania Boyclella 



Ryc. Starli Kas andra 
nga z w d Y anta Boyde[la 

/ 

.i 
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Stanisław Marczak-Oborski «TROILUS I KRESYDA » 
W WARSZAWIE.„ 1940 ROKU 

edną z pierwszych in!cjatyw teatru tajnego w latach oku
pacji w \Varszawie było tworzenie t.zw. „zespołów studyj-J nych". Przygotowywały one większe inscenizacje przewi

dz:ane do realizacji nie w warunkach konspiracyjnych, ale „na 
po wojnie". Głośne przedstawienie Elektry Giraudoux w łódz

kim Teatrze Wojska Polsk:ego (Scena Poetycka) wywodziło się 

właśnie z tego typu prac. 
Pierwszy zespół studyjny zorganizowany już w lutym 1940 r. 

pod kierownictwem Edmunda Wiercińskiego wziął na warsztat 
Troilusa i Kresydę Szekspira. Uczestniczyli aktorzy, scenografo
wie i literaci współpracujący z teatrem, a w:ęc: Stanisław Sta
n:sławski, Zofia Małynicz, Łucja Kabakówna, Jan Kosit'lski, 
AEna Jakubowska, Józef Kuroczycki i Bohdan Korzeniewski. 
Zajęc:a trwały parę miesięcy, zostały jednak w końcu przerwa
ne wobec ówczesnej niemożliwości skompletowania pełnego zes
połu. 

W zbiorach po reżyserze Troilusa i Kresydy, przekazanych 
przez Marię Wiercil'lską Instytutowi Sztuki PAN, znajduje się 

ciekawa pamiątka po tych projektach z przed ćwierć wieku. 
Jest to kawałek białego kartonu, na którym Wierc:ński w ołów
kowej notatce zapisał n'.ejako „idealną" obsadę sztuki Szekspira. 
Wygląda to tak: 

Pryam - Brydz. 
Hektor - Kreczmar (?) 

Troilus - Pietraszkiewicz grodz. 
Parys - Duszyński, Kaliszewski, Michal. - Żabcz. 

Eneasz - Kreczm. 
Pandarus - Łap. - Woszcz. - Zelw. 
Achilles - Kaczm. - Siezien. - Suchcicki 
Ajax - Dom. Fr. 
Ulisses - Wierc. 
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Nestor - Sliwicki 
D:omedes - Ziembit'lski 
Patroklus - Mich. - Rakowiecki 
Tersytes - Woszcz. - Daniłowicz 

Helena - Slaska 
Kassandra - Małynicz 

Kressyda - ? - Bonacka 

Chodz:ło najpewniej o aktorów: Wojciecha Brydzit'lskiego, 
Jana Kreczmara, Jerzego Pietraszkiewicza, Jerzego Duszyt'lskie
go, Jerzego Kaliszewskiego, Stefana Michalaka, Aleksandra Żab
czyńskiego, Stan:sława Łapińskiego, Jacka Woszczerowicza, Alek
sandra Zelwerowicza, Władysława Kaczmarskiego, Stanisława 

Siezieniewskiego, Aleksandra Suchcickiego, Franciszka Dominia
ka, Edmunda Wiercińskiego, Józefa Śliwickiego, Zb:gniewa Ziem
bi1'lskiego, Zbigniewa Rakowieckiego, Stanisława Daniłowicza, 

Zofi~ Slaską, Zofię Małynicz i Ewę Bonacką. 

Pozostałe role sztuki zostały wynotowane, ale bez propozycji 
aktorskich. Była to obsada wyraźnie pomyślana na okres po
wojenny, gdyż są w niej również nazwiska artystów, którzy 
w latach okupacji nie przebywali w Warszawie, a niektórzy 
z nich znajdowali się nawet daleko po za krajem. 

ów kartonik, na którym mieszczą się te notatki ma też 

swoją historię. Było to bow:em zaproszenie do kawiarni, zorga
nizowanej pod kierownictwem Mariana Wyrzykowskiego przez 
bezrobotnych wówczas aktorów Teatru Polskiego, w podziemiach 
gmachu, tam, gdzie dziś jest palarnia. Drukowany tekst głosił: 

Zespól pracowniczy 

CAFE-BARU ARTYSTOW TEATR U POLSKIEGO ma 
m'ły zaszczyt prosie W. P. . . . . . . . . . . . o łaskawe od
wiedzenie lokalu w gmachu Teatru Polskiego (ul. Karas ia, 
dojście ul. Oboźnq). 

CAFE-BAR otwarty na Swięta Wielkanocne 1940, po prze
prowadzeniu remontu zniszczet'l wrześniowych przez Arnolda 
Szyfmana przebywającego na razie na wolności, funkcjo
nował okrągły rok. Został zamknięty podczas represji niemiec
kich po zamachu na Igo Syma w marcu 1941 r. Wierci11ski i Bo
lesław Gorczyński prowadz:li w tym lokalu kiosk z ks'ążkami, 

zaprojektowany plastycznie przez Teresę Roszkowską. Zapiski 
Wiercit'lskiego dotyczące Troilusa i Kresydy znalazły się na od
wroc:e takiego właśnie zaproszenia. 
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«Troilus i Kresyda» w Stratfordzie (1960) w reżyserii Peter Halla i Johna 
Bartona 

Na zdjęc i u: Dorothy Tutin w roli Kresydy i David Buck w roli Dio
medesa 

NA PRÓBIE «TROILUSA I KRESYDY» W TEATRZE POLSKIM 

Bohdan Korzeniewski udziela wskazówek Marii Ciesielskiej (Kresyda) 
i Michałowi Pawlickiemu (Troilus) 



Michał Pawlicki (Troilus) Maria Ciesielska (Kresyda) podczas próby 

Czesław Kalinowski (Pandarus), Michał Pawlicki (Troilus) 
sielska (Kresyda) 

Maria Cie-



Zygmunt Sitnicki SIENKIEWICZ I 
«TROILUS I KRESYDA» 

W 
arto zwrócić uwagę na kilka ciekawych przykładów zależ
ności literackich Henryka Sienkiewicza od gen iuszu wiel

. kiego dramaturga brytyjskiego. Williama Shakespeare'a. 
Najpierw przykład z Trylogii. Oto waleczny i kochliwy imć 

pan Michał Wołodyjowski wygłasza w pewnej chw'.li następującą 
sentencję: „ ... nigdy mi wzajemnością nie wypłacono. Gdyby nie 
to, nie byłoby wierniejszego nade mnie Troila" (Potop, cz. I, 
rozdz. IX). Warto zbadać, skąd pochodzi postać Troila i opinia 
o nim jako najwierniejszym kochanku. 

Z Itiady wiadomo, że Troil był jednym z licznych synów 
króla trojańskiego Priama. Księga XXIV epopei zawiera nastę

pującą (jedyną) wzmiankę o tym młodzieńcu, włożoną w usta 
zrozpaczonego ojca : 

Dzielny Master i Troi!, z wozu walczyć biegły ... 
(przekt. Fr. Ks. Dmochowskiego) 

Jak widzimy, Troil jest u Homera wyłącznie tęgim wożnicą 
niczym więcej. 

Podobnie uboczną wzmiankę o Troilu spotykamy także 

u Wergiliusza w ks. I Eneidy (w opis:e płaskorzeżb świątyni 
kartagińskiej): 

Owdzie, zbroję straciwszy swoją, Troi! miły, 

Biedny młodzian, niezdolen z Achillem biec w starcie, 
Niesion końmi, tkwi \V \\1ozie pochyły, uparcie 
Dzierżąc wodze - w kurzawie kędziory mu toną 

I kark , ziemię zaś orze włócznią odwróconą ". 

(przekt. T. Karłowskiego) 

W innych źródłach klasycznych nie znajdujemy również nic, 
co by dawało podstawę do wyobrażania sobie Troila jako ro
mantyka w miłości. Skąd za tym ów motyw u Sienkiewicza? 

Przedruk artykułu ogłoszonego w czasopiśmie „Odrodzenie" nr 36, 1946. 
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Nie ulega wątpliwości, że żródło jego zawiera się w zna
nym dramacie Shakespeare'a pt. Troilus i Kresyda. 

Jak wiadomo, poeta angielski w tym niezwykle ciekawym 
psychologicznie dramacie wydrwił w sposób niemiłosierny to 
wszystko, co przywykliśmy nazywać „światem romantycznym" 
w średniowieczu. Cóż to jest bowiem ten świat? „Nowe uczucia 
i wyobrażenia - powiada Mickiewicz - samym barbarzyńcom 
właściwe, tak nazwany duch rycerski i z nim połączony szacu
nek i miłość ku płci pięknej, Grecji i Rzymianom obcy, śc:słe 

przestrzegan:e praw honoru, uniesienia religijne, podania mitycz
ne i wyobrażenia ludów barbarzyńskich, dawniejszych pogan 
i nowoczesnych chrześcian pomieszane razem: oto jest, co sta
nowi w w iekach średnich świat romantyczny, którego 
poezja zowie się też romantyczną" („Przemowa" do I tomu 
Poezyj z 1822 r.). 

Na wszystkim tym Shakespeare nie pozostawił suchej nitki! 
„Weny satyrycznej i gorzkiej ironii - powiada L. Pinióski -

jest, co prawda, dużo w tym dramacie, ale ten sarkazm nie od
nosi się właściwie do Iliady. Dotyczy on raczej dwóch motywów 
akcji, bardziej ogólnych i Shakespeare'owi bliższych; poeta szy
dzi istotnie w Troilusie i Kresydzie, lecz nie tyle z Greków 
i Trojan, i nie z wielkiego barda wojny trojańskiej, jak raczej 
z dwóch tematów, przez w:elu poetów i przez niego też samego 
nieraz opiewanych: z pojęć rycerskości średniowiecz
nej i z uczucia mi ł ości. Rycerskość - co prawda, nie 
w stylu Homerowskiego bohaterstwa, lecz wedle wzorów śred

niowiecznych - reprezentuje nam Hektor; uczucie miłości -
najmłodszy syn Priama, Tr o i l u s. Tu i tam zupełne fiasko 
jest rezultatem kh uniesień i zabiegów. Hektor zostaje w naj
haniebniejszy sposób, wbrew wszelkim zasadom rycerskiej walki, 
podstępnie zamordowany przez Mirmidonów Achillesa w chwili, 
gdy jest bezbronny, a Troilus darzy płomienną miłością i sta
łością przedmiot zgoła niegodny tych uczuć - płochą Kresydę, 

która, oddana w zamian za jeóca trojaóskiego do obozu Greków, 
gdzie jej ojciec Kalchas przebywa, zaraz nazajutrz po nocy 
miłosnej z Troilusem spędzonej i tysięcznych przysięgach wier
ności, prostytuuje się z greckimi wojownikami. Rycerskość, jedy
na wyższa i prawdziwa w sztuce (Hektora), ginie marn:e i bez 
chwały, płomienna zaś miłość (Troilusa) zostaje shańbiona i wy
stawiona na pośmiewisko." (Shakespeare, Lwów, 1924, cz. I, str. 
483) 

Nie będziemy się na tym miejscu zastanawiali nad pobud
kami natury psychologicznej, które skłoniły wielkiego dramatur-
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ga do tak śmiałej próby przezwyciężenia pierwiastka „romanty
cznego". Wystarczy nam na razie stwierdzenie, że właśnie na 
typowego reprezentanta miłości i wierności romantycznej obrał 

on sobie nic nie znaczącą u Homera i Werg:l '. usza postać mło
dego królewicza i - jako takiemu - kazał mu przejść do his
tor ii : 

W późnej przyszłości wierni kochankowie 
Będą przysięga ć wierność na Troila , 
Gdy ich poezji, pełnej stra szny ch przysiąg , 

Wielkich oś\viadczeń, nie sta nie poróVl.r nań, 

Kiedy już sta re znudzą się przysięgi; 

Wiern y jak k w ia ty wierne księżycowi , 

Jak dni owi słońce, gołąb gołęb icy, 

Srodkow i zi em ia , a sta l magnesowi -
Jeszcze po 'A·szystkich \viary poró\vnaniach 
Na p rzysiąg swoich ostatnie stwierdzenie 
Dolo;i. ą w końcu : wierny jak Troilus, 
I t y m nazwisk iem słO\VO S\Ve UŚ\vięc ą. 

(a. Jl , se. 2; przekl. L. Ulricha) 

Zaznaczyć wreszcie należy , ' ż Shakespeare zgotował swemu 
bohaterowi śmierć mnie.i poetyczną niż Homer i Wergiliusz. 
„Troilus - powiada on gdzie indz'.ej - zdruzgotaną miał czaszkę 

od greckiej maczugi, poprzednio jednak robił, co mógł, aby 
umrze ć, z miłości, bo to jeden ze wzorowych kochanków". (Jak 
wam się podoba, a. IV sc. 1) 

- No, dobrze - wtrąci czytelnik. - Czy jednak z tych 
wszystkich „subtelnych" wywodów naukowych wynika, że Wo
łodyjowski istotnie czytał Shakespeare'a? Przecie to niemożliwe! 

W zasadzie nie jes t to znów tak całk '. em niemożliwe. Staw
na historia Troilu sa i Kresydy, doskonale wyrażająca początek 

ich rnilostek, wraz ze zręcznym pośrecln ; ctwem Pandarusa , ksią
żę cia L ic j i, .napi sana przez Williama Slwkespeare'a, ukazała się 

w Londynie w r . 1609 *, mogła za tym w połowie XVII w. do
trzeć j ak:mś cudem do Polski. Niestety jednak, imć pan Michał, 
oprócz kuchennej łaciny , napewno nie znał żadnego innego języ
ka obcego, a o polsk'.ch przekładach Shakespeare'a nikomu się 

wówczas nie śniło! lVlógł on, co prawda, zasłyszeć coś o Troilu 
od nie mn iej kochliwego swego przy jaciela, Kettlinga vel Has
slinga of Elgin, Szkota pozostającego na służbie u Radziwiłłów. 

Najprawdopodobn iej atoli rzecz się miała tak, jak się bystry 
czytelnik od dawna domyśla: po prostu s:enkiewie:z, zapalony 
wielbiciel Shakespeare'a, włożył nieopatrznie w usta swemu bo
haterowi porównanie, które w opisywanych w Potopie warun
kach historycznych było zupełnie nie na czasie. 

• D a t a w y dania książkowego. (Przyp. red.) 
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Drugi przykład zastosowania tegoż motywu znajdujemy 
w Quo vadis. Oto Petroniusz, iPrzeds.tawiając w rozdz. XIV Wi
nicjusza Neronowi, powiada o swym pupilu: „On jest zakochan y 
jak Troilus w Kresydzie.„" Tu już sprawa zaczyna się podwójnie 
gmatwać ze względu na ową Kresydę . Mniejsza o Troilusa, który 
bądź co bądź figuruje u Homera, a kochliwy mógł być na równi 
ze swym bratem Parysem. Ale co począć z Kresydą, która jes t 
postacią zgoła n ie z n a n ą obu literaturom klasycznym? Postać 
ta (Cressida) pojawia s : ę właśnie dopiero w dramac'e Shakes
peare'a, dokąd przeszła z poematu G. Chaucera pt. Troilus and 
Criseyde, przy czym - poza odległym podobieństwem imienia -
nie ma ona nic wspólnego z Homerowską Chrizeidą (czy Brizei
dą). Jak tedy widzimy, Sienkiewicz popełnia tutaj gorszy ana
chronizm niż w Potopie: każe bowiem Petroniuszowi znać utwór 
pisarza, który„. miał się urodzić z górą półtora tysiąca lat po 
opisywanej scenie! Nie potrzeba poza tym uzasadniać, że nie
fortunne uboczne porównanie świetlanej L ygii z frywolną Kre
sydą nie wychodzi na korzyść jednej z najpiękniej szych postaci 
kobiecych, występujących w literaturze polskiej. 

Jeżeli j uż mowa o Quo vadis, to należy stwierdz : ć, że wpływ 

Troilusa i Kresydy na tę powieść n ie ogran icza s l ę do omówio
nego przypadku. Slady tego wpływu znajdujemy przede wszy
stkim w charakterystyce Chilona Chilonidesa , przypominającego 
wyraźnie sylwetkę duchową z jedne.i strony Tersytesa, z dru
giej - Pandarusa z dramatu Shakespeare'a. Co prawda, Sien
k iewicz, mówiąc w rozdz. XIII o Chilonie, usiłuje sk ierować 

uwagę czytelnika na inne źródło wpływu : „Petroniuszowi -
czytamy - na jego widok przyszedł na myśl Ho m er o wy 
Tersytes ... " Aliści demoniczny garbus z Uiacly , pomyślany raczej 
jako typowa personifikacja chwilowego fermentu rewolucyjnego 
w obozie greckim, był postacią zbyt mało zindywidualizowaną 

i zbyt epizodyczną, aby mógł się nadawać na wzór do pełnego 
realizmu w izerunku filozofa i rajfura, cynika i tchórza, jakiego 
przedstawia nam Sienkiewicz. Wspomniane natomiast postaci 
Shakespearowskie : Tersytes i Pandarus, dają właśnie w połą

czeniu sumę tych wszystk.ch cech, które można z łatwością od
szukać w figurze Sienkiewiczowskiego Chilona. Nie wchodząc 

w szczegółową analizę porównawczą postaci, chcemy zwrócić 

uwagę na kilka tylko znamiennych analogii tekstualnych pomię

dzy obu utworami, przemawiających wymownie na korzyść na
szej hipotezy. 

Tak więc Senecjo w rozdz. L VI określa fizjonomię moralną 

Chilona w następujących słowach : „Nie on winien, że zamiast 
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serca ma w piersiach kawał ser a". Wypowiedź ta przypomina 
do złudzenia podobną charakterystykę Tersytesa, dokonaną przez 
Achillesa w a. II se. 3 dramatu: „Mój ty serze, moje trawidło, 
dlaczegoż to przez tyle ob:adów nie zastawiłeś się na moim 
stole?" 

W tymże rozdziale Chilon, odcinając się Senecjonowi, powia
da: „Gdybym ciebie w nią (t.j. w sieć) złowił, złowiłbym cuchną

cego d udka". Szyderstwo to wyjęte jest po prostu z ust Ter
sytesa z tej samej sceny dramatu: „Agamemnon jest dud
k iem, bo chce rozkazywać Achillesowi; Achilles jest dudkiem 
bo słucha rozkazów Agamemnona; Tersytes jest dudkiem, bo 
słuźy takiemu dudkowi, a Patroklus jest dudkiem bezwzględ

nym." 
Niżej znów nieco (rozdz. LIX) Neron w następujący sposób 

drwi z Chilona: „Czego się tak boisz, zmurszała bedłko?" Ku
bek w kubek tak samo Ajaks w a. II se. 1 dramatu mianuje 
Tersytesa „złą bedłką" ... 

Wreszcie ostatnia ana1ogia. Oto Petroniusz w rozdz. XV wy
głasza maksymę, że „wojna i miłość są dwiema jedynymi rze
czami, dla których się rodzić i żyć warto". Maksyma ta przypomi
na na opak podobną sentencję Tersytesa: „Rozpusta, rozpusta! 
Ciągle tylko wojny i rozpusta; ona tylko jedna zawsze w modzie. 
Bodaj palący diabeł je porwał!" (a. V se. 2) *. Nie potrzeba do
dawać, że Shakespearowskie potępien'.e romantyzmu, przebijające 
się w tych słowach, nie znajduje żadnego odbicia w naiwnie 
hedonistycznym stanowisku Sienkiewicza, zaznaczonym w cyto
wanej maksymie. Swiadczy to, że autor Quo vadis nie rozumiał 
tendencji filozoficznej Troilusa i Kresydy. 

• Cytaty pochod.rą z przekładu Ulricha. (Przyp. red.) 
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„Globe" położony na południowym brzegu Tamizy był 

zbudowany z drzewa*, Zewnętrznością swą przypominał 

basztę o sze.5ciu kątach, z jej szczytu strzelał maszt, na 
którym podczas przedstawień powiewała czerwona cho
rągiew. Nad bramą Herkules dźwigał kulę ziemską z na
pisem: Totus mundus histrionem agit (cały świat gra ko
medię). Wewnątrz nad sceną jako też nad galeriami i lo
żami znajdował się dach; parter umieszczony po środku 

i przezwany podwórzem (yard) nie posiadał siedzeń; pod 
nogami cisnącego się tu ludu nie było podłogi, nad gło

wami żadnego nakrycia. Przedstawienia dawano latem 
(zazwyczaj za dnia), to też nieraz deszcz psui przyjemność 
przypatrywania się widowisku, lecz to nie rozpędzało tłu

mó\v. 
Zanim rozległ się potrójny głos trąby - znak rozpoczę

cia sztuki - i dwie polowy zasłony rozdzieliły się, eleganci 
grali w karty, czytali broszury i nowe książki, lud pil pi
wo lub gryz! jabłka. Tytoń dopiero co wszedł w modę, 

wszyscy palili fajkę. Ponieważ piwo robiło swoje, więc 

dla zaspokojenia niewymownej potrzeby w samej sali 
znajdowało się odpowiednie naczynie. Gdy powietrze się 

psuło, wołano: palcie ocet! i podobną procedurę kilkakrot
nie po\vtarzano. 

Jednak ani braki zewpętrzne, ani niewymuszone maniery 
widzów nikogo nie raziły. Królowa, dwór, arystokracja 
mieli bogate stroje, zabawy pełne zbytku i życia, a i oni 
woleli budę teatralną, niż swoje maski wspaniale. Nie 
mniej chętnie, jak Jud, śpieszyli na przedstawienia drama
tyczne. 

• Opis teatru Globe w książce: .J. Eekhoud, Au siecie de 
Shakespeare Bruksela 1895. (Cyt. za „Ateneum", t. II, War
szawa 1896.) 
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Borys Pasternak 

Oberża i Tower - w tarasach znad toni 
\Vznoszący się zwolna, zbrodniczy, surowy, 

SZEKSPIR 

I dżwięczny stuk podków, i zziębły dżwięk dzwonu 
Westminstru, urwiska w całunie kirowym. 

I ciasne ulice; wilgocią ich mury 
Nasiąkły, jak chmiel, do belkowań, do krokwi, 
Jak ale nasyconych, jak sadze ponurych, 
Tak chłodnych, jak Londyn, nierównych jak kroki. 

Rozpadał się śnieg spiralami, leni wie. 
Już drzwi zamykano, gdy jął, pomarszczony 
Jak spełzły nabrzusznik, półsennie pokrywać 

Uśpione pustkow:e w Londynie uśpionym. 
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Okienko, liliową błyszczące s:ę miką, 

W okuc:ach z ołowiu. - „Wnioskując z pogody, 
A zresztą, a zresztą - użyjmy swobody. 
A zresztą - na beczkę! Gol łeb, cyruliku!" 

I goląc się, głośno chichoce i słucha 

Konceptów kompana, pod boki się wspiera 
I cedzi przez munsztuk przyrosły cybucha 
Straszliwe androny. 

Tymczasem Szekspira 
Opuszcza wesołość. Rękopis sonetu, 
Pisany z zapałem, bez skreśleń, w oparach 
Szynkowni, ot tu, gdz:e nadgniła reneta 
Nurkuje w objęciach z kleszczami homara, 
ów sonet tak mówi: 

„Milordzie, uznaję 

Wasz geniusz, lecz, mistrzu, czy tak jak i waści 
Wydaje się temu, co siedzi na skraju 
Beczułki i gębę ma w mydle, żem maści 
Błyskawic, to znaczy, żem wyższy w mej kaście 
Niż ludzie - a krócej, że ogień wydaję 

Ze siebie jak odór niemiły -- wasz knaster? 

Wybaczcie mi, ojcze, synowski sceptycyzm, 
Lecz, sir - tu szynkownia. Wśród was jam w więzieniu 

Bo czymże są wobec oklasków ulicy 
Pisklęta poety? Ja pragnę przestrzen: ! 

Czytajcie ot temu. Dlaczegóż się wstydzić? 

Sir, w imię >vszech gildyj i billów! Pięć jardów 
I tam przy bilardzie ... Sir, czemu nie idzie 
Wam w smak popularność na sali bilardu?" 

„Co, jemu?! Czyś wściekł się?" - I sługę przyzywa, 
Igrając gałązką malagi, i prędko 
Rachuje: pół pinty, ragout i na piwo 
I - ku drzwiom, cisnąwszy w widziadło serwetką. 

Przetożyl 

WŁADYSŁAW BRONIEWSKI 



Stawnq historię o Troi!us!e t Kresydzie Wiliama Szekspira 
wystawia Teatr Polski po raz pierwszy w Warszawie 
w przekładzie i reżyserii Bohdana Korzeniewskiego, sce
nografii Andrzeja Majewskiego, z muzyką Krzysztofa Pen
dereckiego, Technika walk - Sławomira Lindnera. 

Obsada: Zygmunt Kęstowicz (Prolog i Achilles), Edward 
Kowalczyk (Priam), Stanisław Jasiukiewicz (Hektor), Mi
chał Pawlicki (Troilus), Włodzimierz Kmicik (Parys), Jan 
Englert (Deifobus), Ryszard Piekarski (Helenus), Marian 
Łącz (Margarelon), Maciej Maciejewski (Eneasz), Ludomir 
Kozłowski (Kalchas), Czesław Kalinowski (Pandarus), Hen
ryk Bąk (Agamemnon), Wiktor Nanowski (Menelaus), 
Krzysztof Kowalewski (Ajaks), Władysław Hańcza (Ulisses), 
Tadeusz Bialoszczyński (Nestor), Tadeusz Pluciński (Dio
medes), Gabriel Nehrebecki (Patrokles), Jerzy Turek (Ter
sytes) , Czesław Bogdański (Aleksander), Tadeusz Kosudar
ski (Polidamos), Maciej Dzie.nisiewiaz (Służący Parysa), Ali
cja Sędzińska (Helena), Maria Hamerska (Andromacha), 
Alicja Raciszówna (Kasandra), Maria Ciesielska (Kresyda) , 
Zbigniew Dobrzyński, Teodor Gendera, .Jerzy Kaczmarek, 
Józef Kalita, Ryszard Kubiak, Paweł Unrug (Mirmidoni), 
Aleksandra Dmochowska, Marianna Gdowska, Barbara 
Pietkiewicz (Kapłanki), Jolanta Stiller, Maria Tomaszewska, 
Jolanta Wołłejko, C.!iroslawa Wyszogrodzka (Dworki Heleny). 

REPERTUAR W LATACH 1946-1965 

.T. Słowacki LILLA WENEDA 
J. Korzeniowski MAJĄTEK ALBO IMIĘ 

K. Korcelli PAPUGA 

M. Bałucki GRUBE RYBY 
L. H. Morstin PENELOPA 

w. Bogusławski SZKOŁA OBMOWY 
Ajschylos ORESTEJA 

A. Ostrowski WILKI I OWCE 
w. Szekspir HAMLET 

.J. Priestley PAN INSPEKTOR PRZYSZEDŁ 

Wyspiański-Corneille CYD 
T. Holuj DOM POD OSWIĘCIMIEM 

L. Kruczkowski ODWETY 
J. Słowacki FANT AZY 

A. Fredro PAN JOWIALSKI 
L. H. Morstin ZAKON KRZYZOWY 

E. Pietrow WYSPA POKOJU. 
M. Gorki WROGOWIE 

W . Kubacki KRZYK JARZĘBINY• 

S. Engstrande WIOSNA W NORWEGII• 
A. Fredro MĄZ I ŻONA. 

M. Gorki N A DNIE 
W. Szekspir WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU 

M. Bułhakow OSTATNIE DNI 
A. Jakobson DWA OBOZY • 

A. Fadiejew MŁODA GWARDIA 
.J. Hay BOG, CESARZ I CHŁOP 

S. Gergely SPRAWA PAWŁA ESTERAGA • 
Molier DON JUAN 

K. Gruszczyński DOBRY CZŁOWIEK• 
F. Wolf TAY YANG BUDZI SIĘ 

c. Goldoni SPRYTNA WDOWKA. 
J. Bałtuszis PIEJĄ KOGUTY. 

J. Lutowski PROBA SIŁ 
Żeromski-Kruczkowski GRZECH• 

A. Gribojedow MĄDREMU BIADA 
L. Pasternak TRZEBA BYŁO ISKRY• 

F. Schiller INTRYGA I MIŁOSC 
H. Balzac EUGENIA GRANDET. 

• Gwiazdką oznaczone są przedstawienia na Scenie Kameralnej. 
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K. Simonow OBCY CIEN 
A. Brandstaetter KROL I AKTOR. 

M. Gogol OZENEK 
J. Niemcewicz POWROT POSŁA. 

B. Prus LALKA 
W. Iwanow POCIĄG PANCERNY 

R. Vailland PUŁKOWNIK FOSTER PRZYZNAJE SIĘ DO WINY• 
A. Czechow WUJASZEK WANIA. 

L. H. Morstin POLACY NIE GĘSI 
K. Brandys SPRAWIEDLIWI LUDZIE• 

J. Słowacki HORSZTYNSKI 
J. Jurandot TAKIE CZASY. 

K. Treniew LUBOW JAROWAJA 
Molier MIZANTROP. 

L. Kruczkowski JULIUSZ I ETHEL. 
K. Korcem DOM NA TWARDEJ. 

I. Turgeniew MIESIĄC N.4. WSI 
z. Nałkowska DOM KOBIET • 

A. Musset LORENZACIO 
L. Kruczkowski ODWIEDZINY • 

A. Mickiewicz DZIADY 

(insc. A. Bardini) 
K. Gruszczyński KLUCZ OD PRZEPASCI • 

J. Iwaszkiewicz LATO w NOHANT. 
J. Bliziński ROZBITKI 

G. B. Shaw CZARNA DAMA Z SONETOW, MĄŻ PRZEZNACZENI.4. 
A. :>.I. Swinarski ACHILLES I PANNY. 

G. B. Shaw SWIĘTA JOANNA 
K. Capek MATKA. 

G. Farquhar OFICER WERBUNKOWY 

J. Szaniawski KOWAL, PIENIĄDZE I GWIAZDY• 

c. Goldoni GBURY 

E. Bagnold JAŁOWY OGROD • 
Molier DON JUAN 

(wznowienie) 
J. Zawieyski MASKI MARII DOMINIKI. 

R. Brandstaetter LUDZIE Z MARTWEJ WINNICY• 
. J. Szaniawski CHŁOPIEC LATAJĄCY 

J. Słowacki MARIA STUART 
J. Jurandot TRZECI DZWONEK• 

M. Lermontow MASKARADA 
H. Ibsen NORA • 

A. Musset NIE IGRA SIĘ Z MIŁOSCIĄ • 
L. H . l\'lorstin OBRONA KSANTYPY• 

J. Giraudoux WARIATKA z CHAILLOT 
J . Słowacki MAZEPA 

K . I. Gałczyński PORFIRION OSIEŁEK. 
U . Betti TRĄD W PAŁACU SPRAWIEDLIWOSCI • 

A. Fredro WYCHOWANKA 

A. M. Swinarski Zł.OT A WIEż,\ • 
T. Rittner GŁUPI JAKUB 

F. G. Lorca DOM BERNARDY ALBA• 
J. Słowacki BEATRYKS CENCI 

J. Iwaszkiewicz WESELE PANA BALZAKA. 

44 

A. Czechow MEWA 
H. Montherlant PORT-ROY AL 

A. Fredro SLUBY PANIENSKIE 
K. Capek R.U.R.• 

F. Schill e r DON KARLOS 
G. B . Shaw KANDYDA• 

s. Wyspiański NOC LISTOPADOWA 
.J. Prut KNIAZ MSCISŁAW UDAŁY 
Molier CHORY Z UROJENIA 

J. Giraudoux IMPROWIZACJA PARYSKA, PRZYCZYNEK DO 
PODROŻY COOKA * 

z. Skowroi1ski KUGLARZE. 
G. Zapolska ICH CZWORO • 

s. O 'Casey KOGUT ZAWINIŁ. 

G . B. Shaw WIELKI KRAM* 
R. Roll a nd GRA MIŁOSCI I SMIERCI 

J. Tuwim wg Gog<>la PŁASZCZ 
E. O ' Neill POŻĄDANIE W CIENIU WIĄZOW 

F. Faleń ski NA DRABINIE. 

L. Kruczkowski SMIERC GUBERNATORA 
J. Zawieyski WYSOKA SCIANA. 

A. St r indbe rg ERYK XIV 
H. Kleist ROZBITY DZBAN. 

s. Wyspi ański WESELE 
L. Pirandello TAK JEST, JAK SIĘ PANSTWU ZDAJE• 

G. B . Shaw PIGMALION 
L . H. Morstin JASKOŁKA. 

F. G. Lorca MARIANA PINEDA 
.J. Zawieyski LAI ZNACZY JASMIN. 

G. Z a polska MORALNOSC PANI DULSKI EJ• 

w . Szekspir KROL LEAR 
K. C. Norwid PIERSCIEN WIELKIEJ DAMY• 

M. Pogodin KREMLOWSKIE KURANTY 
R. V a illand PAN .TAN • 

J . w. Goethe EGMONT 
T. K a rpowic z ZIELONE RĘKAWICE. 

M o lie r SWIĘTOSZEK 
.(>... Fredro REWOLWER • 

.J. Szani awski DWA TEATRY 

A. P u szkin BORYS GODUNOW 
Plaut ZOŁNIERZ SAMOCHWAŁ• 

J. Słowacki SEN SREBRNY SALOMEI 

L. ASke nazy GOSC • 
L. H. Morstin KLEOPATRA 

w. Szekspir ROMEO I JULIA 
G. B . Shaw PROFESJA PANI WARREN. 

T. C a pote HARFA TRAW. 

F. Dostoj ewski BRACIA KARAMAZO W 

G. Hauptmann PRZED ZACHODEM SŁONCA' 
A. Mickiewicz DZIADY 

(insc. K. Skuszanka i .J. Krasowski) 
.J. Broszkiewicz KONIEC KSIĘGI VI. 

Molier UCZONE BIAŁOGŁOWY 
T. Mann FIOR E NZA, MARIO I CZARODZIEJ• 
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w. Szekspir MAKBET 

B. Drozdowski BALLADA POLSKA 
A . Musset SWIECZNIK • 

E. Szwarc NAJZWYKLEJSZY CUD• 

Vercors zoo • 
Lope de Vega PIES OGRODNIKA 

W. Szekspir MIARKA ZA MIARKĘ 
F. Zabłocki SAMOCHWAŁ CZYLI 1łi\1ANT WILKOŁAK 

.J. Abramow ANIOŁ NA DWORCU. 
N. Szczepańska KUCHARKI. 

A. Strindberg SONATA WIDll-1 • 

Dyrektor Teatru: Jerzy Jasieński 

Wydawca i Redakcja: Dyrekcja Teatru Polskiego w \Varszawie 
Zakł. Graf. Dom Słowa Polskiego. Zarr •. 5416-a. E-17. 
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T E A T R P O l S i( I 

Warszawa, ul. Ka-o5i ·~ 2 

Dy rekłcr Teatru: Jerzy Jcs'efl skl 

Se -on 1965 - 1 ~66 

W ILI A M SZEKS P IR 

SŁAWNA HISTORIA 
O TROILUSIE I KRESYDZIE 

Prze'., la :l : Be hdan Kcrzeniewski 

l'roloc 

Pri am, kró l trojai'1s ki . 

J: e ktor 

I T roil us 
Par ys s vnott:ic Pri a ma 
Deifo bus 

J H ele n us 

i\! argare lon , ni e pn: wy si; n Priama 
Eneasz, u;ódz troj a11ski 
Edcha~ . k a płirn troj u11, ki. 

stronnik Gre ków 
Pa ndaruF , ~ tr~Ji Kresycl!J 
Agam e rr:non, nacze ln!J wódz Gre kó w 
Mene l a u~ , brat Agam e mnona 

Arhlles 
Ajak s 
Uli ~ ~ cs 

' e tor 
D iom edes 
Patro kles 

Ter>ut es 

u:od zowic greccy 

Ale handc r, >lu żąqJ K1 csycl p 
Policnmos . 
Sluż<.;tJ.l Paq;rn 

7~}{J fl1lml Kęstoil'icz. 

Edward K owalczs h 

St n nisla. w Ja si11hiP11 ·ic; 

J\licl.al Pawlichi 
M ' łodz.i mierz Km.i ci /; 
Ja n En :>, lert 
R,yszw d Pit·lw rshi 

Ma rian łącz. 
Maci ej Ma ciej e u·shi 

L •1do111 ir Hozl owslii 
Czes ław Kal i nou" hi 

1-le nrs h Bąl-1. 

1-Vi luor l\'an ow shi 

Zse 1111: n 1 Kęs inu , ic z. 

K rz,,ysz l of Ko111n lem~h i 

J.-Viad,ys ław I la 1i czn 

Tad eusz. Bialosz.cz,y 1b hi 
Ta deusz. /• /11 ci1i shi 
Gabriel Nc hrebechi 

.!Pr;:.;y Trach 
C:::.cs la w ll o~: rln 1b /1 i 

T ud e. 11 .<z. Kos1ula r., f: ' 
Maciej Dzicni.' i <' l l' i r;:. 



H ele na , żona Me nelausa 
Andromacha, 7.ona H ektora 

hasandra, córka Priama 

Kresyda , córka Kalchasa 

Alicja Sędzitislw 
Maria Hornerslw .l 

Eeugenia H erman V 
Alicja /{aciszównfl 
Mnrirz Ciesiel.1/w 

M i r m i d o n i: Zl;igniew Dobrz;y rishi, Teodor (;enderu, 
lerzłJ Kaczmarek, Józef Kali la , 

R;yszard Kubia/;, Krz.;ysztnf /{11mnr, 
Pawel Unrug 

K a p ł a n k i: Marianna Gdowshn., Alehsandra Dmochowsln , 
Barbara Pietkiewicz 

Dworki Helen!J: .Jolanta Stiller, Maria Toma sze11'sha . 
.Jolanta Wollejlw , 1\firoslawa W ;ys:w:lrndzha 

S ce no g rafia: Ąndrzv!j Majewshi 

M u z IJ k a: Krz;ysztof' Penderecki 

Technika walk: Sławomir Lindner 

Il e ż !J ser i a: Boh da n Korzeniewshi 

Asystenci rd.ysera: Maci ej Czle nlslc •Ple<. Wlodzlmlcrt C~l „bów (PWST) 
Jerzy Grt.egurzewski (PWS I J 

Muiyka zrealh.owano w Studio Ekspcry n1enhtlnym PR.IT pnv WSJJółr-rn cy 

ELGENIUSLA nu ,J\IKĄ 

Pr e mier a: 25 wrze~ nia 1965 roku 

Cene bet te sr: ytu „Tee trn Pvlsklegv" sr. 50 
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