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John Webster 

(1580?-1625?) 

Historycy literatury angielskiej dzielą twórczość Johna 

Webstera na trzy okresy : pierwszy trwający od 1602 
do 1607 r. to okres nauki i współpracy z innymi au

torami nad pogodnymi komediami z życia miejskiego 

("Westward Ho" i "Northward Ho"). Drugi (1610-
1614) najcenniejszy, bo przynoszący dwie wielkie 

tragedie, które zapewniają Websterowi trwałe miej

sce w dziejach literatury; są to The White Divil i 

The Tragedy of the Dutschess of Malfy. Trzeci -

po r. 1620 wypełniony iest pisaniem tragikomedii. 

Poniżej przytaczamy prezentujący Webstera (dość 

jednostronnie) fragment rozdziału "Dramat angielski 

do roku 1642" z „Historii literatury angielskiej w za

rysie" Georga Sampsona. 

„Wśród współczesnych Webster cieszył się znacznie 

mniejszym powodzeniem niż Beaumont i Fletcher, 

ale późniejsza krytyka uznała, że jego geniusz był 

wyższej i rzadszej rangi. Wielokrotnie wskazywano na 

jago zadłużenie u Shakespeare'a . Jest ono wyraźne 

w wielu zwrotach myśli, w sformułowaniach, w wi

zerunkach postaci z jego sztuk. Jednak od wszelkich 

podobieństw ważniejsza jest specyficzność jego 

udziału w rozwoju dramatu elżbietańskiego, zwła

szcza zaś jego m i ej s ce w ś ród d r a m at u r

g ów p is z ą cyc h o ze m ś ci e. Zajmuje on 

tu pozycję w długim szeregu pisarzy rozpoczynają

cym się od Kyda (który podjął opowieść Seneki 

z Thyestesa i Agamemnona), eksploatującym motyw 

zemsty na coraz to inne sposoby w ciągu przeszło 

dwudziestu lat. Rozwój tego motywu w dramacie 

może być interesującym tematem studiów. „Duch", 

który dochował się aż do Hamleta Shakespeare'a, 

znika, a mściwy bohater coraz częściej staje się 

łotrem, któremu zemsta służy za usprawiedliwienie 

jego czynów. Ostatnie, wyrafinowane stadium eks 

ploatacji motywu to przebaczenie i odkupienie, od

pokutowanie zamiast zemsty. W tym sensie naj

szlachetniejszym dramatem zemsty jest The Tempest 

(Burza Szekspira). W The Revenger's Tragedy (Trage

dia mściciela Toumeura) nie ma ducha-upiora, a kie

lich triumfu zostaje w momencie zwycięstwa ode

pchni ęty od ust „mściciela". W The Atheist's Tragedy 
(Tragedia bezbożnika tegoż autora) zemsta przestaje 

być obowiązkiem , ponad nią wyniesione jest prze
baczen ie. 

The White Devil i The Dutschess of Molly to jesz

cze jedna odmiana tego motywu. 

(„ .) Webster przetrwa/ jako autor dwu tragedii, któ

rych wielkości nie przyćmiewa nawet nadmiar melo

dramatycznych okropności. Vittoria oraz Księżniczka 

należą do najświetniejszych kreacji teatru elżbie
tańskiego, od których znakomitsze są jedynie bo

haterki Shakespeare'a. Webster był poetą o po

sę pnym geniuszu. Jego wyobraźnia lubiła błąkać się 

wokół zagadnienia śmierci i symboli umierania, odzie

wać się w „stronge mages of death" (dziwne kształty 

śmierci). Nic jednak nie jest bardziej godne po

chwały nad oszczędność, z jaką Webster operuje tym 

niebezpiecznym materiałem . Ta powściągliwość sta

nowi najsilniejszy kontrast z dzikim rozpasaniem 

1innych dramaturgów, lubiących się w krwawych 

efektach. Jego twórczość oznacza się dużymi wa

lorami wizualnymi i sugeruje pokrewieństwo ze sztuką 
malarską" . 

(Przekład: Piotr Graff. Wyd. PWN . 
Warszawa 1966, str. 360-361) 



Wando Melcer 

„BIAŁ.~ DIABLICA" i jej autor 

Kim był John Webster? Niewiele wiemy o tym, 

który wedle powszechnego mniemania dorównał 

geniuszem współczesnemu sobie wielkiemu Szekspi

rowi, choć pozostawił w swoim dorobku tylko dwie 

sztuki liczące się w historii literatury. Ojciec jego byl 
najprawdopodobniej krawcem-spodniarzem, matka po

kojówką służącą w domu jakiegoś notabla. Tato nie 

umiał pisać , podpisywał się umówionym znakiem, 

należał do cechu, ale dworu pewno nie ubiera!, 

wsza kże nazwisko syna - chyba tak? - figuruje już 

•·1 Cambridge w 1ejestrach Middle Temple. 

Wi emy, że młody Webster uwielbiał Boccaccia 

i Montoigne'a i że dość wcześnie zaczął pisać. a ra

czej „u stawiać" sztuki, w ~tó rych może i sam grał. 

Nie p isało si ę wówcza s sztuk dla druku, dramatopi

sarz do :;tarczoł ich przeciętnie teatrowi do dzies ięciu 

na rok, pob ierając za każdą około dzi esięciu funtów, 

a ja kkolwiek funt miał wówczas zupełnie inną war

tość ni ż obecnie, W ebster - prawdopodobnie dla 

za robku - współpracował z innymi znanymi au tora mi, 

gdy nie stało konceptu na treść całkowicie wiosną. 

Zresztą prawa autorskie były już wówczas w Anglii 

chronione, a cenzura dbała o dobro państwa i koś

cio la, nie t roszcząc si ę zupełni e o moralność. 

Shaw powie dział o Websterze : gabinet szokują

cych rzeczy. Najsubtelniejszy, najwrażliwszy z poetów 

- jego dziełem jest przecież ów przejmujący song 

Kornelii, najpiękniejsze piosenko Elżbietanów - ma 

wedle powszechnej opinii morderczy gatunek wyo

braźni lubującej się w deprawacji, torturach i wy

rafinowanych zbrodniach. Komentatorzy lat wcześniej

sz ych, a także lot trzydziestych naszego wieku, szpe

rając w chwytach literackich i l'iterockich zapożycze

niach, rozpatrują teatr Webstera wyłącznie w kate-

9oriach sztuki, a zamykają oczy na jego niewątpliwe 

zwi ązki z życiem . 



W jakichże to czasach żył John Webster? Urodz i ł 

się prawdopodobnie w roku 1580 siedem lat przed 

ści ęciem Marii Stuart. Panowanie Elżbiety, która naz

wała wiek swoim imieniem, umocniło światową po-

1ycj ę Anglii p rzez zwyci ę stwa Drake'a, rozgromi enie 

Armady Hiszpańskiej (po której jednak pozostaly 

modne kryzy), oderwanie się ostatecznie od Rzymu 

i nieśmiałe początkowe zwycięstwa parlamentu . Cho

ciaż jednak Erazm drukuje w Cambridge swoje tłu

maczenie Nowego Testamentu, krew płynąca ulicami 

Londynu za „krwawej Marii" Tudor nie przestaje 

płynąć również wartkim strumieniem za „łagodnej" 

Elżbiety, która podobnie jak Henryk VIII ścina głowy 

uprzykrzanym kochankom . Elżbieto umiera w roku 

1603, zaś ok . roku 1610 powstaje „Biała D iablica" 

jedno z dwóch wielkich, i na pewno własnych sztuk 

Johna Webste~o . Czy i w jakim stopniu maże być 

ona odbiciem współczes nych autorowi nastrojów?. 

W Anglii nie wszystko idzie tak dobrze, jak się 

początkowo mogło za powiadać: bezrobocie zatacza 

coraz szersze krę gi, chłop, który dzierżawił pańskie 

grunta wypierany jest z ziemi przez tańszą i zyskow

niejszą hodowlę baranów, a chociaż Elżbieta słynie 

raczej ze skąps twa, niż z rozrzutności - życi e dworu 

i ostot~ich feudałów oddziela przepość od życia 

szarego człowi e ka „wesołej Anglii". 

W niedziel ę , kto żyw pędzi do ogrodów i na place 

miejskie, gdzie czekają nań rozliczne widowisko . Oto 

niedźwiedź szczuty i rozdzierany przez sforę psów, 

oto przestępcy ćwiartowani publicznie i wrzucani do 

wrzącej smoły „ . Ośmioletni chłopiec od krawco1 pędzi 

odnosząc może jakieś ubranie i zotrzymuije się no 

moście londyńskim, oby rzucić okiem na gnijące 

głowy skazanych na ścięcie wrogów państwo, za

tknięte na pikach - dla przykładu 1i postrachu. Wraż

liwy chłopak patrzy na krwawe widowisko i „krzyczy 

pod ziemią, jak korzeń mandragory" do której 

upodobnia go jego „myśl, subtelny żongler'1 , Póź
niejsi jego bohaterowie, błąkając się we współczes

nym mu świecie, postacie o spaczonej moralności, 

jok Vittorio Corombona i brat jej Flaminie z „Białej · 

Diablicy", czy po prostu tylko głęboko nieszczęśliwe 



os o by 

Monticelso - kardynał 

Francesco de Medici - książę Florencji, 
w drugiej części przebrany za Mouro imieniem Mulinossor 

Brocciono - inaczej Paweł Giordano 
Orsini Książę Brociano, mąż lzobelii, o kochanek Vittorii 

Izabello - siostro Francesco de Medici, 
żona księcia Brociono 

Giovanni - syn Bmciono i Izohelii 

Vittorio Corombono - kurtyzano wenecka, 
Camillowi, potem Brocionowi poślubiono 

Camillo - mąż Vittorii 

wpierw 

1 
Brocion l Flaminio - jej brat, sekretarz księcia 

Marcello - dworzanin księcia 

Florencji, brat Vittorii 

Cornelio - motka Vittorii, flamiano Marcello 

Lodovico - hrabia, ole w upadku 

Anton el li 
Go sporo - jego przyjaciele, klienci księcia Florencji 

Doktor Julio 

Zonche - murzynko, służąco Vittorii 

Prokurator 

Nekromanta 

Sędziowie: 

Służący 

Przełożona klasztoru 

Dziewki pukutnice: 

Przy egzemplarzu: Heleno Kamińsko 

1 

- JERZY PRZYBYLSKI 

- ANTONI LEWEK 

- KRZYSZfOF CHAMIEC 

- ALINA KULIKóWNA 

- ANDRZEJ HERDER 

- EWA MIROWSKA 

- SŁAWOMIR MISIURE\"11CZ 

- JERZY WALCZAK 

- BOGUMIŁ ANTCZAK 

- MARIA KOZIERSKA 

-· JÓZEF ZBIRÓG 

- EUGENIUSZ KORCZAROWSKI 
- ANDRZEJ GŁOSKOWSKI 

- JAN SZAFAŁOWICZ 

- ALICJA CICHECKA 

- MAREK soBCZYK1 

- ZYGMUNT NOWICKI 

- ZYGMUNT URBAŃSKI 
- WIESŁAW OCHMAŃSKI 

- JERZY BALBUZA 

- Stanisław Kwaśniak (PWSl'iF) 

- BOŻENA DARŁAKóWNA 

- IRENA BURAWSKA 
- KRYSTYNA FROELICH 
- żELISŁAWA MALSKA 
- !WONA SŁOCZYŃSKA 
- ELŻBIETA SZMONIEWSKA 

Przedstawienie prowadzi: Jan Szafa/owicz. 



z powodu obowiązujących układów społecznych, jak 

Księżna z Molly (tytułowa postać drugiej sztuki 

Webstera) to symbole buntu i nienawiści skierowanej 

ku całej współczesności. My. ludzie dzisiejsi, możemy 

arcy-tragiczne spojrzenie Webstera określić mianem 

pełnego zaangażowania autora wrażliwego na krzyw

cie ludu, z którego wyszedł. 

Nie dowiemy się prawdopodobnie, jak był od

bierany przez wspólczE.snych i co było przyczyną, że 

tek mało dzieł zostawił po sobie. Miejscami akcji 

obu sztuk Webstera sq Wiochy, co pozwala mu na 

ostrzejszą krytyke ustroju pod pretekstem napietno

wania obcej polityki, a ojc zyzna jego bohaterów to 

bynajmniej nie ważne, umowne, a egzotyczne tło 

wielu ówczesnych dramatów, nie wylqczajqc Szekspira, 

ole autentyczne i doskonale wyczute podglebie cha

rakterów, czy jednak robił to dość zręcznie? „Ks i ężna 

z Molly" to tragiczne dzieje kobiety wielkiego rodu, 

która poślubiła swojego rządce i zostaje za to uka

rano umieszczeniem w domu oblqkanych. „Biała 

Diablica" ukazuje na przykładzie dwojga zdeprawo

wanych, ale podziw budzących istot, brata i siostry 

Flaminio i Vittorii - do czego doprowadza nędza 

i zbudzona przez nia zawiść w źle urządzanym świe

cie. I tu i tam każde słowo tchnie wściekłościa i gnie

wem, każde jest krytyką. 

Zgodnie ze swoim temperamentem artystycrnym 

Webster nie stworzył „pozytywnego bohatera" w dzi

siejszym znaczeniu tego sława, za to w negacji po

sunął sie da ostatecznych granic, a jego rozpacz 

niezrównana jest w słuszności i sile. Autentyczna his

toria Vittorii Corombony pobudzała zresztą wyobraź

nię wiel'u pisarzy, że tylko wspomnę Stendhala i jego 

„Opowieści włoskie" gdzie również pisze a tej wiel

kiej damie i je1 miłosnych perypetiach w Rzymie 

w roku 1584, tyle że prawdziwy Orsini by! starszy od 

kochanki a lat dwadzieścia, rudawy i tak tłusty, że 

trzeba mu było pomagać przy wsiadaniu na konia -

jednak podobno prawdziwie kochany. Jakkolwiek to 

było, we wstępie do „Diablicy" autor pisze iż była 

g1ana „w czarnym i pustym teatrze", odwołując się 

do publiczności innych krajów i wieków. Zapewne 





słuchacze Webstera nie doli się zawi eść jego wywo

dom, wyczuwając pod umownym tlem i zmienioną 

akcją autentyczny podmuch reformy i buntu. 

Wspomniałem już, że Webster nie dał pozytywne

go bohatera. Jego dodatnie typy - wyzyskiwany żoł

nie1z Marcello czy Książę Franciszek to ni e wcielenie, 

raczej morzen ie o człowieku, który nie wyzyskuje 

władzy, ale storo sie być sprawied liwym, choć osta

teczni e udoje sie to tylko biedn emu żołnierzowi. 

Ksią żę to intrygant, w sluszn ej nawet sprawie wal

czący podstę pem, dużego t e ż kal ibru intrygantem 

jest Kardynał: idzie mu wyłącznie o świeckie cele. 

Niestety, nie weselszy jest obraz klasy, którą dziś 

nazwalibyśmy inteligencją: lekarze i adwokaci, któ

rzy u Moliera będą tylko szorlotono lni, 1. u są jeszcze 

trucicielami, a w najlepszym wypadku błaznami no 

żołdzie kl~s posiadających. Nie zno•jd zie u nich oni 

oparcia moralnego, oni jaśniejszej, zdrowszej myśli. 

Niezwykle ostro krytyko wszystk•ich klos rządzą

cych, napiętnowanie krzyczące j niesprawiedliwości 

społecznej, nasuwa po lekturze „ Diablicy" jedną 

myśl: to już prawie „Opero żebracza'', która pow

stanie dopiero w 1728 roku, to już niemal Brecht! 

A ten cytat: „Jakoż bowiem różnica między m~ą. 
o księciem?. Tylko tako, jak między dwiema cegłami, 

obie zrobione z tej samej gliny. Jedna jest no szczy

cie wieży, o druga u spodu wołu przez czysty przy

padek. Gdybym się znalazł na miejscu księcia przy

lgnąłbym tak samo silnie, tok samo dobrze bym 

wyglądał i tok samo wytrwale znosił niepogody". 

Zapewne, to echo „zrównywaczy" - Levellerów, ole 

że mówi to przebrany książę o drugim księciu -

może to , jak i cało włosko atmosfero sztuki - tylko 

maska dla cenzury?, 

Obraz, który maluje Webster, lo obraz ponury, 

niemal beznadziejny. Nie zdobywa się on wprawdzie 

no to, na co zdobył się swobodniejszy wiei< osiem

nasty, nie postawił tok swego Flominio - również 

sługi -jak Beaumarchais Figaro czy Diderot -

Kubusia, ale i rewolucjo francusko jeszcze się nie 

zapowiadało, to czasy wcześniejsze bezmoło o dwieś

cie lot. Szlachetny Marcello ginie, no ruinach świata 

pozostaje dziecko, Giovanni . Ale poteżny podmuch 

racjonalizmu i humanistycznej myśli ciągnie z kart 

tej niezwykłej tragedii, woląc resztki obronnych mu

rów średniowiecza 

Wando Melcer. 



poleca: 
szeroki asortyment tkanin weł
nianych nisko i wysokopro
centowych oraz praktyczne 
tkaniny z elany na ubrania, 

kostiumy i sukienki w róinych 
kolorach i deseniach. 

lll. Wrocławska 7 

ul. Cieszkows'kiego 4 

ul. Wojska Polskiego 72 

ul. Armii Crerwonej 94 

ul. Długosza 26 

ul. Boya Żeleńskiego 12 

ul. Wrześnieńska 102 

ul. Wł. Bytomskiej 

ul. Gagarina 6. 

HANDLOWY DOM DZIECKA 

W ŁODZI, ul. Piotrkowska 60/62 
tel. 211-48 

oraz sklepy satelickie dla wygody klientów rozmiesz
czone w różnych punktach miasta polecają: 

szeroki asortyment płaszczy dziewczęcych, dziecię· 

cych i chłopięcych z laminatów i tkanin wełnianych 
wysoko i nisko 0/o sukienek, ubrań, spodni oraz 
artykułów sportowych. 

Dla najmłodszych H.D.D. poleca duży wybór za
bawek. 

Biuro Organizacji Widowni, ul. Kilińskiego 45, 
tel. 315-33 przyjmuje zamówienia na bilety 
zbiorowe do Teatru Jaracza i 7,15 w godz. 8-16. 
Kasy Teatru przy ul. Moniuszki 4a tel. 266-18 
i ul. Traugutta 1, tel. 272-70 otwarte codziennie 
w godz. 10-13. W poniedziałki teatr nieczynny. 



W REPERTUARZE: 

SCENA TEATRU „ROZMAITOśCil" 

Arthur Miller 

CZAROWNICE Z SALEM 

Rolf Hochtuth 

NAMIESTNIK 

Bertolt Brecht 

KAUKASKIE KOŁO KREDOWE 

Henryk Sienkiewicz 

W PUSTYNI I W PUSZCZY 
(adapt. J. Mazanek) 

W PRZYGOTOWANIU: 

Claude Mauriac 

ROZMOWA 

Aleksy Arbuzow 

fvlóJ BIEDNY MARAT 

TEATR 7,15 
Dreg ely-Jurandat 

DOBRZE SKROJONY FRAK 

Mary Chase 

MÓJ PRZYJACIEL HARVEY 

Kasp er Stefanowicz 

Cena 3 zł. 

TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ WIĘCEJ 

Jaques Deval 

PIEKŁO fZABELI 

Mauric.c Hennequine 

KŁAMCZUCHA 

Maria Konopnicka 

BAJKA O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE 
MARYSI 

W PRZYGOTOWANIU : 
Claude Magnier 

PARYŻANIN 

KAB.A.RET SATYRYCZNY 

Typa Ł6d± zam. 200.11.67 6000 0 61783 

Z E Z BI O RÓW 
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