


Program wydaje 

Baltyckiego Teatru Dramatycznego 
im. Juliusza Słowackiego 

Koszalin - Słupsk 

rz literacki: Elżbiet.a Kisielewska 

ja: Sławomir Kowalewski 

wanie graficzne: Bartlomiej Wi~zejew,ski 

r-
-! 

·I . 

' I 



R. Brandstaetter: „Przemysław II". Reż. M. Ursyn, scen. K. 
Husarska. Premiera 13 XII 1958 r. 

JUBILEUSZ 

CZYLI 

O AMBICJACH SŁUPSKA 

Między prem·erami „Przc;mysilawa II" i „Edwarda II" roz
ciąga się przestrzeń dziesięciu lat . Przedstawienie clramattl Brand
staettera, które 13 grudnia 1958 r. zainaugurowało działalność słup
skiej sceny Bałtyckiego Teatru Dramatycznego oraz reałizacja 

tragedii królewskie j Marlowe'a, która zwieńcza dziesiąty tej sce
ny rok istnienia, wyznaczając na prostej, że tak powiemy, chro
nologicznej dwa punkty, tworzące odcinek czasu, upoważniający, 
mimo jego oczywistą niedługość, do fety - jubileuszem zwanej. 
Jakkolwiek uroczystość ta jest miłym a rados1nym świętem Bał
tyckiego Teatru Dramatycznego, który ją zresztą do obchodów 
swojego piętnastolecia włączył, to wydaje się, iż niemniejszy po
wód do przejęcia się i kontentacji ma romo miasto Słupsk i jego 
najbardziej w województwie uteatralizowane czy rozteatralizo
wane społeczeństwo, którego sumptem przed dziesięciu latu 
słupska filia teatru koszalińskiego pow51tała. Wspomniane dzie
sięciolecie jest przeto nie tylko jubileuszem Sceny Słupskiej i jego 
macierzy - Bałtyckiego T eatru Dramatycznego, ale w równym 
stopniu również jubileuszem, jeśli tak rzec można, wspaniałej 

inicjatywy wladz Słupska i jego obywateli - inicjatywy zarówno 
tym pierwszym, jak i drugim najpochiebniejsze świadectwo „spo
łec.znej moralności" wystawiającej. Niepowszednia ta okazja upo
ważnia, jak sądzimy, do przypomnienia kilku faktów z najnow
szej hisltorii Slupskci i Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. 

W przecituieństwie do tylu innych aktów st.wórczych w Słupsku 
na początku było nie ;lawo lecz„. czyn. Nasamprzód wyremonto
wano, przebudowano i ze składek sltlpskiego społeczeństwa oraz 
ze środków państwowych wyposażono hojnie, mający w metryce 
ponad sto lat, budynek po clau.:nym - w czaooch germańskiego 
Pomorzem Zachodnim władania - bractwie kurkowlJm, który 
to gmach dzi.ęki tym wszystkim renowacyjnym zabiegom kosme
tyczno-budowlanym tak wypiękniał, że nader kulturze życzliwe 
ówczes1ne wladze miejskie Słupska w osobach pp. Klemensa Cie.§
laka i Ludwika Zapolskiegc - przewodniczącego i viceprze
woclniczqcego Miejs1kiej Rady Naroclou:ej oraz p. Honoraty Ple
cicmk.o, kierownika Wyclzialu Kult nry tegoż organu administra
ryjnegc - otóż władze miasta, przy gorliwym słupskiej spolecz 
naści poparciu, uznaly, iż ów obiekt na tyle jest funkcjonal. 



okazały i piękny, że bez 1ljmy dla swego honoru grodzkiego moż

naby ... zainstalować w nim teatr. Projekt uzyskal placet Woje

wódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie. Z calą przychylnością 

do propozycji utworzenia w Słupsku drugiej sceny - w tym 

kierunku zamierzała wzmiankowana inicjatywa - Bałtyckiego 

Teatru Dramatycznego odniósł się Tadeusz Aleksandrowicz 

w owym czasie dyrektor i kierownik artys.tyczny tego ostatniego, 
co nic bylo zgala równoznaczne z adnotacją „popieram", a zna

czylo wiele, bo zgoda nakladala na dyrektora teatru nowe obo
wiązki, nastręczała dodatkowe trndności, jakie wiązaly się z reali
zacją zadań artystycznych i zarzqdzan'.em dwiema placówkami 

oddalonymi od siebie o blisko siedemdziesiąt kilometrów, dwoma 
zespołami; prowadziło to -- przy respektowaniu „autonomii" 

Sceny SllLpskiej - do względnej rezygnacji z większych przedsię
wzięć inscenizacyjnych, jako że zespól występowal od tej pory 
w „dwóch mutacjach". Reszta byla„. dzialaniem spoleczeństwa 

silupskiego, które powstającemu teatrowi swojemu udzieliło da

leko idącego poparcia i rodzicielskiej, by tak rzec, opieki. Wszyst

kie kłopoty natury prawnej, administracyjnej i ekonomicznej, a nie 

brakowało ich, zostały przezwyciężone. Działające na terenie 

miasta zakłady przemysłowe - byla to bodaj pierwsza w kraju 
akcja tego typu, a jej autorką jest p. Jadwiga Subocz - w owym 

czasie kierownik administracyjny a obecnie organizator widowni, 
która duszę i serce włożyła w pielęgnację stupskiego „nowotworu" 

- objęly patronat nad Sceną Słupską, wykonując w czynie spo
łecznym szereg prac adaptacyjnych, dosltarczając niezbędnych 

sprzętów i wyposażenia technicznego. 

Początki clzialalności Sceny Słupskiej Bałtyckiego Teatru Dra

matycznego to również pionierski okres jej zespollL artystyczne
go. Decyzja o założeniu Sceny zapadł'.1 latem; aby teatr mógl roz

począć pracę w nowym sezonie, trzeba bylo na gwałt zorgani
zować sil.y aktorskie, co bylo sprawą zupełnie beznadz'iejną, jako 

iż proces angażowanie aktorów na następny sezon dawno już 

zakończyl się. Maria Ursyn, która objęła obowiązki kierownika ar

tystycznego Sceny Słupskiej, wynrnzyla tedy w Polskę na lawy 
aktorów. Podróże i „lawy" powiodły się. We wrześniu 1958 r. Sce
na Słupska mogla rozpocząć swój pierwszy sezon. Na inaugurację 

wybrano W.9pomnianego „Przemyslawa II" Brandstaettera, którego 

premiera, jak również wyżej się rzcklo, w uroczystym sztafażu 

odbyla się 13 grudnia. Próby przypadły na jesień i zimę. Aktorzy 

nie mieli mieszkań, podle ogrzewane garderoby stanowily przeto 
ich locum. Spoleczeiistwo znów przyszło teatrowi ze wzrus\wjącq 
pomocą, dostarczając bezdomnym, opu.szczonym aktorom łóżek, 

M. Matković: „Herakles". Reż. T. Żukowska, scen. K, Husarska. 
Premiera 24 II 1962 r. 

Eurypides: „Ifigenia w Aulidzie" Reż. L. Komarnicki, scen. 
L. Jankowska. Premiera 12 VI 1965 r. 



sprzętów, a nawet piernatów . Nic tedy dziwnego, ie atmosifera pod
czas przedpremierowej pracy byla u· spaniala i, jak wynika ze 
WS)Jomnie11. bohateróu· µ1erWli-ei i;l11z1,kiej prem;ery, niepou;turzal
na. Bodźcem clo pracy był nastrój życzliwości, zainteresowania 
i serdeczności, jaki stworzyło społeczeństwo aktorom w tym trud
nym, denerwującym okresie przygotowywania inaugurujacego 
przedsrtawienia. Wreszcie podniosła się kurtyna. To było wielkie 
przeżycie, zarówno dla wykonawców, jak i dla widzów.„ 

Celowość utworzenia filii Bałtyckiego Teatru Dramatycznego 
w największym w województwie ośrodku miejskim, bę 

dącym również najwięks-zym na terenie Ziemi Kosizalińskiej 

skupiskiem inteligencji, nie ulega kwestii - jest ona oczy 
wista. Nie bez kozery przecież o słupskim społeczeństwie mówi 
się, iż jest ono teatrowi życzliwe i bardzo „teatralne". P rzeko
nanie opinii publicznej Słupska o niezbędności teat,ru w życiu 

miasta fundowała istniejąca, autentyczna, od przemlo dziesięciu 

lat nie zaspokajana potrzeba u;łasnego teatru. Grunt przy(.foto
wała wieloletnia działalność Towarzystwa Miłośników Sceny, któ„ 
re silami amatorskimi wystawiało m.in. „Wesele" i „Niemców", 
walnie przyczyniając się do spopularyzowania sztuki teatralnej 
wśród społeczności słupskiej i stwarzając rzeczywiste przesłanki 

do zatożenia i funkcjonowania teatru zawodowego. Bodaj. jeszcze 
więksrze znaczenie miały tu - powojenne próby stworzenia 
w Słupsku sceny zawodowej. Ponieważ dziesięciolecie Sceny Slup
s-kiej zbiega się z piętnastoleciem BaUyckiego Teatru Drama 
tycznego, u;arto przeto wspomnieć o tych pionierskich, acz nie 
zakończonych trwałym powodzeniem, inicjatywach teatralizacji 
miasta. 

Nie godzi się przecie kryć pod korcem zapomnienia faktu, że 
bezpośrednio po wojnie, a ściśle: 22 lipca 1945 r. w znanej jui 
nam siedzibie onegdajszego bractwa kurkowego, którą od władz 
radzieckich miasto w czerwcu tegoż roku przejęło, w pie rwszą 

jakby rocznicę Manifestu Lipcowego pows<tał - pierwszy na Zie
miach Zachodnich teatr polski, znacząco nazwany po prostu „Teatr 

Polski" . Jego organizatorami byli: Edward Łada-Cybulski oraz 
Janu~'Z Nowak; literackie kierownictwo sprawował Tadeusz Żuch

niewski. Teatr ten serwował przedstawienia naprzemian w języku 

polskim, rosyjskim i niemieckim. Nie zdradzał chyba wU:kszych 

a.mbicji artystycznych, skoro realizowano w nim lekkie komedie 
francuskie, aczkolwiek niczym rodzynek tkwiły również w jego 
repertuarze utwory Wilde'a i Shawa. Teatr Polski w Słupsku ani 
w s-ezonie 1945/46, ani też w sezonie następnym, kiedy związala 
się z nim Nina Burska, a potem Bronisław Skąpski, nie zdołał 
uzyS>kać statusu normalnej , zawodowej placówki teatralnej. Pod 

Molier: „Szkoła żon". Reż. J. Biczycki, scen. T. Ponińska. 
Premiera I IX 1961 r. 

Molier: „Grzegorz Dyndała" Reż. L. E. Stefańsk i, scen, L. Jan 
kowska. Premiera 16 VII 1968 r. 



koniec 1946 r. ukonstytułowal się wszakże w Slupsku Teatr Miej
ski, na czele którego stanęli Leokadia Jurdzińs•ka i Bronisław 

Skąpski. Na inaugurującą sezon 1946147 premierę przygotowano 
„Damy i huzarów", którą niejako ttświetnili swymi depeszami 
gratulacyjnymi Juliusiz Osterwa, Teofil Trzciński oraz inni lu
dzie teatru. Następne przedstawienia to m.in. „Skąpiec", „Mo
ralność pani Dulskiej" oraz „Ich czworo"; to ostatnie pokazano 
w trakcie gościnnych występów w Szczecinie. Tymczasem Za
rząd Miejski w Słupsku, nie wiedzieć, jakimi względami powodo
wany, zerwał z Teatrem °Miejskim umowę na dzierżawę sali, kła
dąc tym samym kres historii teatru zawodowego w Słupsku. Od 
tej pory, aż do pamiętnego dnia grudniowego 1958 r., działa! tu 
zespól wyż. wspomnianego Towarzystwa Miłośników Sceny, a tę 

amatorską rzeczywis1tość teatralną Słupska wzbogacały spora
dyczne występy półzawodowych trup dramatycznych i teatrów 
z innych miast tudzież - ale dopiero od roku 1954 - przedsta
wienia Bałtyckiego Teatru Dramat11cznego. Odbywszy tę histo
ryczną peregrynację, wróćmy do naszej opowieści o Scenie 
Słupskiej, której powstanie połowicznie, jak się zdaje, zaspoko
iło ambicje społeczcńst wa, które wszak śni o własnej, nic filial
nej scenie teatralnej. 

Chwilowo, a w każdym razie zimą 1958 r., spoleczeństwo słup
skie było ukontentowane. Wieloletnie na teatr oczekiwanie spra
wiło zapewne serdeczne, gorące, czy nawet entuzjastyczne przy
jęcie pierwsizej premiery Sceny Słupskiej i innych przedstawień. 
Przyjaźń Sceny ze S1łupszczanami nie rdzewiała, a wprost prze
ciwnie: w miarę upływu czasu krzepła i dojrzewała. Wiele' je.~t 
na to dowodów. Aktorzy ze słupskiego zespołu przez długi czas 
borykali się z trudnościami mieszkaniowymi, lecz władze miasta, 
mimo najs.zczerszych chęci, nie mogły, bo wówczas· nie byly 
w stanie, przyjść im z pomocą, ale gdy w Słupsku ruszyia fala 
budowlana, w pierwszym nowo wzniesionym bloku właśnie akto
rzy - w pierwszej, jak to s1ię rzecze, kolejności - otrzymali klu
cze do pięknych mieszkań. Jeszcze jeden przykład z dziedziny bu
dowlano-lokalowej. Parę lat trwała w Słupsku budowa okazałego 
gmachu, który zrazu powstał jako Dom Kultury, ale gdy tylko 
dyrekcja: teatru zwróciła się do władz miejskich z propozycją od
dania tego obiekfo Słupskiej Scenie - wlad.ze nic zglaszaly sprze
ciwu, wysupłały z kiesy fimdus-ze na przeprowadzenie prac adap
tacyjnych, instalację niezbędnej aparatury itp. 12 czerwca 1965 r. 
zespól Sceny Słupskiej przekroczy! progi swojej nowej, bez po
równania funkcjonalniejszej i pod względem· aparycji architekto

nicznej znacznie efektowniejS1Zej siedziby. 

Scena Słupska mimo krótkiej historii, przeżywała wszakże swo1 

okres dramatyczny. W początkowym okresie - za dyrekcji Alek-

sand.rowicza - wszy3tko s•zlo jak najlepiej. Zespół pracował na 
„własnym rozrachunku", dając zrazu trzy, a potem cztery pre
miery w ciągu sezonu; z racji jego szczupłości były t,o realizacje 
sztuk maloobsad.owych. Te „własne", słupskie przedstawienia od
grywały ważną rolę w kształtowaniu nawyku trwałego obcowa
nia społeczeństwa z teatrem, wzmacniały wzajemną przyjaźń 

i przynosiły obopólne korzyści. Tymczasem - ale już za dyrekcji 
Jana Maciejowskiego - zrodzi! się projekt likwidacji Sceny 
Słupskiej. Zapadły nawet decyzje na 9.Zczeblu wojewódzkim. 

II. Ibsen: „Dzika kaczka". Reż. R. Kordziński, scen. K. Ilu
sarska. Premiera 27 I 1968 r. 



Władze miejskie Słupska dały wszakże najwierzytelniejszy do
wód :>wej dla teatru żywionej przyjaźni i zamanifestowały auten
tyczność swych ambicji teat,ralnych. Dzięki ich zdecydowanej 
postawie decyzja, postponująca ambitne i koclwjące :>woją Scenę 

miasto, została cofnięta. Niemniej jednak trzeba tu zrozumieć 

racje dyrekcji BTD. Teatr miał wiele kłopotów związanych z pro
wadzeniem dwóch scen, rozbicie zespołu wydatnie utrudniało lub 
wręcz uniemożliwiało realizację większych przedsięwzięć teatral
nych. Toteż za dyrekcji Lecha Komarnickiego, który nie chciał 

s1ię z tymi ograniczeniami pogodzić, Scena Słupska straciła „bud
dżet" własnych premier, a jej zespół - poza tym, że aktor?!} 
mieszkali w Słupsku, skącl na próby i spektakle do Ko:>zalina mu
sieli dojeżdżać - praktycznie przestał istnieć. Aliści następca 

Komarnickiego - Andrzej Ziębiński przywrócił Scenie Słupskiej 
względną autonomię, mianując - od początku bieżącego sezonu 
- nawet jej kierownika artystycznego w osobie Macieja Prusa, 
reżysicra dzisiejszego przedstawienia „Edwarda II". 

Zbliżając się do końca nas-zej jubileuszowej relacji historycznej, 
nie możemy pominąć tych ludzi, którzy tworzyli dziesięcioletnią 
historię Sceny Słupskiej Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, któ
rzy tej historii byli podmiotem, a mianowicie członków słupskiego 
ensamble'u - aktorów. Protagonistami pierwszego okresu historii 
Sceny Słupskiej byli: Alina Horanin, Stanisław Słonicki, Wirgi
liusz Gryń, Jan CybulS>ki, Henryka Rodkiewicz, Dominika Ste
cówna, Zygmunt Milski, Antoni Fuzakowski, Erwin Nowiaszek, 
Józef Hłasko; w latach następnych. na miejsce tych, którzy opuś
ciii Słupsk, przybyli: Kaja Kijowska, Kazimierz Jarocki, Cecylia: 
Putro, Tadeusz Morawski, Krystyna Kołodziejczyk, Włodzimierz 

Kłopocki - jedni z nic/i nieprzerwanie od tego czasu pracują 

w BaUyckim Teatrze Dramatycznym, inni - opuściwszy Słupsk, 

wrócili po paru latach i występują bądź na Scenie Słupskiej, bądź 
na Scenie Kos1zalińskiej teatru, który, dzięki temu powrotowi, 
pełne prawo mają nazywać swoim. „Jubiieus-zowy" zespól Sceny 
Słupskiej tworzą aktorzy, których Państwo albo doskonale znają, 
albo też oglądając dzisiejsze przedstawienie poznać będą magii. 

Premiera „Przemysława II" zainaugurowała historię Sceny 
Słupskiej Bałtyckiego Teatni Dramatycznego, premiera „Ed
warda II' zamyka, zwieńcza ten segment historyczny i jed
nocześnie otwiera następne dzies1ięciolecie. Oby ten zaczynający 
się właśnie nowy okres w historii Sceny Słupskiej cieszył się · tq 
samą życzliwością, przyjaźnią władz i społeczeństwa i oby rezul
taty artystycznej działalności teatru były na miarę ambicji Słup- · 

siw, czego przyjaznemu miastu i sobie życzy Bałtycki Teatr Dra
matyczny Koszalin-Słupsk, a z jego upoważnienia. 

- Sławomir Kowalewski 
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Krys ty na Woysław 



SŁAWOMIR KOWALEWSKI 

CHRISTPHER MARLOWE: 
ŻYWIOŁ NIEUJARZMIONY 

(fragmenty większej całości) 

Teatr i dramat elżbietański jest jednym z najbardzieJ fascynu 
jących i artystycznie płodnych zjawisk w kultur ze światowej. 
Angielska literatura okresu Odrodzenia os zołamia mnogością 
wielkich talentów i twórczych indywidualności; nie brakuje w niej 
arcydzieł. Nad tą przebogatą panoramą niczym wielki masyw 
górski wznosi się dzieło Szekspira, ale ogrom dokonań arcymistrza 
ze Stratfordu nie przytłacza bynajmniej i nie dewaluuje wartości 
innych osiągnięć artystycznych epoki - stanowi przecież fazę naj
wyższą, kulminantę rozwoju dramatu elżbietańskiego. Wielki 
talent Szekspira zrodził się i w geniusz rozwinął na glebie wcześ
niej przygotowanej oraz twórczością jego poprzedników użyżnio
nej, Szekspir pojawił się w momencie, kiedy forma dramatu na 
tyle się wykrystalizowała, że można jej było nadać kształt dosko
nały. Spośród poprzedników, którzy mogli wywrzeć i chyba wy
warli piętno na twórczości Szekspira, poczesne, pierwszoplanonwe 
miejsce zajmuje Christopher Marlowe. Jego wielki, wulkaniczny , 
chciało by się rzec, talent utorował autorowi „Hamleta" drogę na 
wyżyny wielkości. Trudno ustalić, zresztą jest to zbyteczne, jaki 
był stopień oddziaływania Marlowe'a na Szekspira - o wiele za
sadniej jest mniemać. iż oddziaływanie to było wzajemne. 
Największy bodaj przed Szekspirem dramaturg angielski urodził 

się pod nieszczęśliwą zaiste gwiazdą. Jaskrawy, nierówny, sięgający 
niekiedy pułapu genialności, innym razem opadający do poziomu 
miernoty płomień talentu twórcy „Edwarda II" został brutalnie 
zgaszony w momencie, gdy geniusz Szekspira dopiero zaczął się 
objawiać. Marlowe zginął nie dożywszy trzydziestu lat , nie osiąg
nąwszy jeszcze wieku , w którym na ogół dopiero rozpoczyna się 
dojrzały etap twórczości. A przecież w chwili śmierci był nie
wątpliwie sławniejszy od rówieśnego mu Szekspira. Nowatorskie 
w zakresie formy. oryginalne pod względem treści i siły wyrazu 
dzieła czyniły autora „Tamerlana Wielkiego" najwybitniejszym 
twórcą swojego czasu, pisarzem największej klasy poetyckiej 
i największe budzącym nadzieje na przyszłość. Allardyce Nicoll 
zauważa w swej monumentalnej książce o dziejach dramatu, że 
„nikt, oczywiście, nie może powiedzieć czego dokonałby gdyby 
żył, ale sama wspaniałość kwiatu zdaje się świadczyć„. że nie 
przetrwałby długo. Palił się zbyt -gwałtownie ... ". 
Naprawdę był to żywioł nieujarzmiony, nie mieszczący się w ło

żysku życia epoki , obalający tam y zastałych obyczajów i kano 
nów, zarówno w sferze życia , jak i twórczości. Swą ogólną postawą 
wobec życia i twórczością, ucieleśniającą idee swojego czasu-da
wał najwymowniejszy dowód temu wielkiemu przeobrażeniu, jakie 
w życiu umysłowym Anglii w drugiej połowie XVII wieku spo
wodował Renesans. Jego dzieła nie przypominały chłodnych , wy
cyzelowanych tra·gedii innych autorów, były samoistne, zakrojone 
na wiel ką skalę, a nade wszystko uderzały oryginalnością i siłą 
- były, jak pisze Tadeusz Grzebieniewski, „dziełami wolnego 
i świadomego swej wolności człowieka Renesansu". 

Dramaty Marlowe'a są wielką apologią, hymnem wyśpiewywa
nym na cześć jednostki oraz postponowane.i w średniowiec:.m 



indywidualności. Ich tytułowi bohaterowie: Tamerlan, Faust, Ba
rabasz przypominają postaci Michała Anioła; są ucieleśnieniem, 
przejętego od Machiavellego, typu nadczłowieka, obdarzone~o po
tężną siłą ducha, skierowaną na osiągnięcie maksymalnych, naj
wyższych celów: władzy, poznania czy bogactwa. Twórca obdarzył 
ich najwyższą kwalifikacją, cnota niezłomnej, z niczym - w reali
zacji obranego celu - nieliczącej się woli ludzkiej. Prawo do 
zdobywania życia i wdzierania się na takie wyżyny, jakie tylko 
można na ziemi osiągnąć, zostało przyznane zwykłym ludziom. 
Tamerlan zdobywa władzę nad dwiema częściami świata, chociaż 
był „scytyjskim pastuchem" oraz hersztem bandy zbójeckiej; 
Faust jest zwykłym doktorem i alchemikiem, jakich podówczas 
było wielu, a mimo to dane mu jest dążenie do panowania nad 
światem i wykorzystania pełni życia, pragnienie zdobycia „zło
tych darów wi~dzy" i wejrzenie do „skarbnicy wiedzy"; Barabasz 
zaś, bohater „Zyda Maltańskiego", jest pospolitym lichwiarzem 
również dążącym do wszechwładzy, ale przez nieludzką wręcz chci
wość i żądzę gromadzenia bogactw, za pomocą wszelkich dostęp
nych środków, bez respektowania jakichkolwiek praw boskich 
czy ludzkich. Postaci te mają wiele wspólnych rysów osobowych,. 
ale jeden wydaje się najistotniejszy: wzbicie się ponad otoczenie 
nie jest zgoła zasługą urodzenia lecz olbrzymiej siły ducha, pasji 
życia i namiętności, jakie w tych nadludziach drzemią. Dyszące na
miętnością, rozpalone twórczą pasją dramaty Marlowe'a są projek
cją jaźni po~ty, zwierciadłem jego snów o po,tędze i wielkości, wy
razem myśli, pragnień i rozterek, odsłonięciem głębi serca i duszy 
bujnej, chciwej życia natury, a bohaterowie tych tak przecież 
nasyconych pierwiastkiem osobowym utworów obdarzeni są ce
chami ich kreatora. „Tamerlan Wielki", „Tragiczna historia dok
tora Fausta" oraz „Żyd Maltański" ukazują nie tylko wizerunek 
poety, ale stanowią metaforę wyzwolenia z pęt średniowiecznych 
dogmatów i scholastyki. Brzmią jak psalm na cześć wolnego czło 
wieka, ewokują zachwyt nad urodą życia. Nic przeto dziwnego, 
że Goethe, wykorzystując niektóre motywy tragedii dla swojego 
„Fausta", nie mógł się oprzeć podziwowi, wołając: „Jakie to 
wszystko jest potężne". Nie tylko twórczość, ale również życie 
Marlowe'a było dobitnym i wierzytelnym wyrazem epoki renesan
sowej. 

Życie poety ledwie zajaśniało olśniewającym blaskiem a już 
zgasło. Urodził się Marlowe 6 lutego 1664 r„ a więc dwa miesiące 
wcześniej na świat przyszedł niż Szekspir. Syn szewca z Canter
bury dzięki poparciu możnego protektora ukończył szkołę średnią 
w rodzinnym mieście, a następnie uniwersytet w Cambridge, uzys
kując stopień magistra. Od najwcześniejszej młodości zwracał 
uwagę swoimi niepospolitymi zdolnościami, bujnym tempera
mentem i buntowniczą, nonkonformistyczną, jakbyśmy dzisiaj 
powiedzieli, postawą. W czasie studiów zdobył gruntowną wiedzę 
w zakresie literatury klasycznej, lecz kariera naukowa nie po
ciągała go, gdyż obca mu była wszelka drobiazgowość i pedanteria. 
Ale przejął się ideami humanizmu, nabrał wiary w potęgę myśli 
ludzkiej, wprawił · się w sofistyce, retoryce i w ogóle zyskał na 
pewności siebie. Rozstał się też z zamiarem przyodziania sutanny, 
co mu przecież groziło. Bardziej pociągało zdolnego młodzieńca 
bujne życie Londynu, świat bohemy literackiej_ jako że już pod
czas studiów dał wyraz swoim talentom poetyckim, jak również 
skłonnościom hedonistycznym. Znalazłszy się w stolicy, rychło na
wiązał stosunki w świecie arystokracji, w środowisku naukowym 

i Iit.era.:kim; miał również mniej zaszczytne koneksje. Żył burz
liwie i pospolitował sie ze wszystkimi. „Łatwo go sobie wyobra
zić pisze - Władysław Tarnowski w jednej jak dotąd polskie.i 
monografii o Marlowe'm - pqdzącego podwójny żywot - to wy
ładowującego swój temperament w hałaśliwej hulance, przy któ
rej nie trudno o krwawą zwadę, to przelewającego swe prawdzi
we uczucia i myśli lub dysputującego .. . z uczonymi". Budził zgor
szenie, ale również fascynował i przyciągał ·do siebie młodzież 
swoimi radykalnymi, wywrotowymi wystąpieniami przeciwko 
religii (w czasie studiów utracił był wiarę) i ówczesnemu ładowi 
społecznemu. Bano się go i nienawidzono. Wiódł życie niebezpiecz
ne i często popadał w konflikty z władzami. Aż wreszcie oskarżono 
go o ateizm i zawezwano przed oblicze Tajnej Rady. Nie dożył 
wszakże rozprawy; dwa tygodnie później w czasie biesiady spę
dzonej z trzema mężczyznami podejrzanej konduity w podlondyń
ski-ej szynkowni został uderzony nożem w oko przez jednego ze 
wspóruczestników libacji. Mord w Deptford miał, zdaje się, tło 
polityczne i był rezultatem z góry wyreżyserowanej prowokacji, 
mając na celu pozbycie się niebezpiecznej a bardzo mocnej in
dywidualności. Marlowe został pochowany na cmentarzu w Dept
ford. Nie uczczono go żadnym nagrobkiem, toteż ani wizerunek , 
ani miejsce pochowku poety nie są nam dzisiaj znane. 

Marlowe był przede wszystkim poetą. Karierę literacką zaczy
nał, podobnie jak Szekspir, od klasycznych wierszy miłosnych. 
Zasłynął wszakże jako twórca wystawianych na scenach londyń
skich i cieszących się wielkim powodzeniem tragedii, którymi wy
przedzając o parę lat Szekspira, nadawał nowe kształty dramatowi 
elżbietańskiemu. 

Najbujniej i najokazalej rozkwitłą gałęzią literatury angielskiej 
okresu Odrodzenia - zarówno pod względem poziomu, jakości 
artystycznej oraz ilości (dwustu autorów elżbietańskich napisało 
około dwóch tysięcy utworów dramatycznych) - był dramat, swym 
oddziaływaniem ze sceny obejmujący zarówno dwór i uniwersytety, 
jak również, a może przede wszystkim, znaczny odłam mieszczań
stwa i gawie<lź londyńską, „Teatr w 1585 r. - pisze A. Nicoli) ·
domagał się człowieka pewnego swych celów i świadomie dążącego 
do reformy. Zanim Szekspir mógł rozpocząć swe dzieło ujednoli
cania i nadania ostatecznych kształtów atmosferze elżbietaf1skiej 
widowni ktoś musiał wytyczyć śmiało drogę, po której będzie on 
potem k'roczyć". Oto pojawił się „Tamerlan Wielki", pierwszy 
dramat Christophera Marlowe'a. 

Intronizacja Marlowe'a \\( teatrze elżbietańskim i przełomowe 
tego faktu znaczenie polegać miało, zdaniem Jana Kotta, na tym 
iż twórca „Tamerlana Wielkiego" „odkrył i pokazał, i chyba on 
pierwszy odkrył i pokazał, że na zbitym z desek podeście, ze 
wszystkich stron ciasno otoczonym przez widzów, albo na podwó
rzu oberży, a już na pewno na dwóch piętrach i galeryjce teatr~l
nej może się pomieścić cały znany świat: Europa, Afryka i AzJa, 
i cała znana historia, <Qd wschodnich władców po angielskich kró
lów". Zarówno pod względem treści, jak i formy Marlowe musi być 
uznany za najbardziej zasłużonego pioniera teatru angielskiego 
w epoce elżbietańskiej_ Autor „Doktora Fausta" wprowadził na 
scenę angielską bohatera o silnej indwidualności i bogatej psy
chice; w swych dziełach, pisanych dźwięcznym białym wierszem, 
połączył pierwiastki dramatyczne z liryzmem. W porównaniu z po
przedzającymi go autorami tragedii renesansowej poszedł dalej 



w rozumieniu pojęcia tragizmu. Do jego czasu nie były możliwe 
:ak monumentalne, demoniczne. a przecież wiarygodne postaci, 
Jak Tamerlan, Faust i Barabasz. Tragizm nie oznaczał już dlań 
skulmmowanych zbrodni i opływających krwią scen. Tragiczny 
los jego bohaterów nie jest zdeterminowany zewnętrzną intrygą 
czy pochodzącymi z zewnątrz nieszczęściami, ale powodują go siły 
w nich samych tkwiące. Stawiają oni czoła przeznaczeniu nie 
zdają się na łaskę losu. Marlowe dowiódł swymi dramatami że 
jeden bohater może być podmiotem trag~cznej historii. Jego t~ta 
mczne pos.taci wyrastają wysoko ponad głowy innych, są samotne 
niczym gigant wśród Pigmejów. Postawienie głównego boha
tera n~ pierwszym planie powodowało usunięcie w cień innych 
dramatis personae. Poeta wpatrzony jednostronnie w swych nadlu
dzi nie odczuwał potrzeby bliższej charakterystyki pozostałych 
bohaterów, zawsze widział tylko jedną stronę duszy Judzkiej, czym 
tak bardzo różnił się od Szeksp.ira, a to, co dostrzegł, hiperbolizo
wał, wyogromniał do nadnaturalnych wymiarów. Ponieważ na
czelna postać była w jego dramatach jedynym spoiwem akcji, pod 
względem konstrukcyjnym nie tworzą one organicznej całości, 
lecz stanowią' raczej sceny lużno ze sobą związane. 

Marlowe posiadał potężną siłę wewnętrzną, czerpał inspirację 
z własnych zasobów myśli i uczuć . Jego proces twórczy cechowały 
wzloty geniuszu i nagłe załamania, spadek. Jedne fragmenty 
swych dramatów pisał w przypływie jakby wieszczego natchnienia 
i twórczego opętania np. wahania Fausta i jego ostatni monolog 
sięgają szczytów literatury światowej, inne sceny są pisane nied 
b.a.le, pospiesznie, jakby ze wzrastającym zniechęceniem . Zdaje 
się, iż poeta szybko się spalał, jego natchnienie było zbyt płomien
ne, by trwać długo; szybko ogarniało go znużenie i brak zainte
re~owania. dla tego, co stworzył; najchętniej rzuciłby zaczęty ut·
wor w diabły, gdyby nie zobowiązania, kłopoty finansowe etc. 
Zdaje się,. iż trafnie to dostrzegł W. Tarnawski, zauważając, że 
Marlowe Jedne partie utworu pisał „dla siebie, drugie dla parteru 
(gawiedzi gromadzącej się w teatrze na parterze - S.K.). a całość 
przeznaczał nie dla literatury i dla potomnych", lecz dla swojego 
nabywcy, dla trupy lorda Admirała oraz dla ogółu publiczności. 
George Saz;ipson dowodził w „Historii literatury angielskiej'', że 
~wałtownosć była poec:e wrodzona, toteż „nierówność jego sztuki 
Jest rezultatem siły, a nie nieukształtowanych umiejętności". 
Twórczość Marlowe'a cechował wspaniały rozmach fantazji, napór 
z. trudem jakby powstrzymywanych sił. Potęgą swojej poezji przy
ciągał uwagę i budził podziw współczesnych: Ben Janson miał 
wyrazić się: „Potężny wiersz Marlowe'a"; podobnie brzmiała też 
wypowiedż Szekspira, który mówił o „potężnym słowie" autora 
„Doktora Fausta". Utwory Marlowe'a stanowiły przełom w roz
woju dramatu elżbietańskiego . 

Marlowe tworzył pod wpływem silnego bodżca, w natchnieniu. 
Był przede wszystkim lirykiem. Żywioł poetycki z trudem dawał 
się przelać w formy dramatyczne. Ścigając wizje ulotne wyobrażni 
starał się tylko o to, by „odpowiednie dać rzeczy słowo"; ignoro
wał reguły dramatu, nie dbał o konstrukcję utworu; wzloty poe
tyckie odrywały go od rzeczywistości, przez co niejednokrotnie 
tracił poczucie prawdopodobieństwa sytuacji, prawdy życiowej 
i psychologicznej wierzytelności postaci. Pisarstwo traktował jako 
rodzaj kompensaty, formę wyznania; odsłaniał swą duszę do gra
nic ekshibicjonizmu; p:istaci obdarzał swoimi myślami i uczuciami, 

kreując je w ogniu własnego świata ambicji, pragnień i pożądań, 
dlatego w jego utworach tyle jest uwielbienia i okruciet'lstwa, tyle 
milości i \vzgardy, pic;lrna i kiczu. Na tle wszechogarniającej wie
lostronności, obiektywizmu i artystycznie oraz poznawczo skoń
czonego wyrazu dzieł Szekspira uznać możemy Marlowe'a za roz
wichrzonego, młodzieńczego, romantycznego. I takie są jego dzieła. 
Nie zapominajmy wszakże, iż pióro zostało mu wytrącone z ręki 
zanim zdołał osiągnąć pełną dojrzałość twórczą. 

Z sześciu dramatów, jakie Marlowe pozostawił - „Tamerlan 
Wielki", „Tragiczna historia doktora Fausta", „Żyd Maltański", 
„Edward II", „Masakra paryska", „Dydona, królowa Kartaginy" 
- co najmniej dwa uznawane są za arcydzieła. Jednym z nich bez 
wątpienia jest „Edward II". Utwór ten jest pierwszą propozycją 
e5tetyczną „kroniki królewskiej". Marlowe, dostrzegł „że historia 
panowania - pisze Jan Kott - jest od razu dramatem: ma swój 
początek - koronację, ma swój koniec - śmierć ... od razu ma 
swoich aktorów: władcę, uzurpatora, feudałów; od razu ma swoją 
akcję: bunt i spisek; od razu ma swoją kulminację: ścięcie bun
towników; ma zakończenie, które nigdy nie jest szczęśliwe". 
Protagonistą tragedii o „burzliwym panowaniu i żałosnej śmierci 
króla Anglii" uczynił Marlowe Edwarda 1I z dynastii Plantage
netów, panując;ego w latach 1307-1327. 

Andre Maurois, autor „Dziejów Anglii", charakteryzuje Edwarda 
następująco: „Był to dziwny człowiek, wraz krzepki i zniewieś
ciały. Otaczał się osobliwymi faworytami, koniuchami, młodymi 
rzemieślnikami i lubił zwłaszcza Gaskończyka Piotra Goveston, . 
którego żarty bawiły króla, a drażniły w najwyższym stopniu 
dwór ... zgoła nie interesował się sprawami państwa. , mając zami
łowanie tylko do pracy ręcznej i muzyki. Gdy się <Jżenił, wnet po
rzucił żonę dla swojego druha Piotra". Syn najemnika gaskońskie
go, którego z monarchą łączyły „stosunki raczej zbyt intymne". 
był człowiekiem niepraktycznym i zg.oła rozwagi w lżeniu naj
ambitniejszych, najbardziej butnych baronów pozbawionym, ale, 
będąc doradcą królewskim i przez pewien czas zarządcą kraju, 
zwalczał skutecznie wpływy arystokracji i usiłował stworzyć 
oddany królowi aparat urzędniczy. Niezadowolenie z polityki 
gwałtów oraz niepowodzenia wojenne Edwarda w Szkocji dały 
precedens do wystąpienia opozycji z bratem stryjecznym króla hr. 
Thomasem Lancasterem na czele. Panowie domagali się usunięcia, 
wygnania królewskiego ulubieńca. Rozpoczął się długi <Jkres krwa
wych walk wewnętrznych. Zarówno przywódcy opozycji. jak 
również zausznicy monarchy byli to, wedle G. M. Travalyana, 
„głupcy i łotry", którzy „gardłowali i zabijali się dla dobra po
tomności i elżbietańskich dramaturgów". Kilkakrotnie skazywany 
na banicję, wciąż jednak przed oblicze króla powracający Go
veston wpadł wszakże w ręce panów lub raczej poddał się po 
trzech tygodniach oblężenia, stawiając warunek, że dana mu bę
dzie możliwość stawienia się przed sądem. Aliści Warwick przejął 
go od eskorty Pembroka i ściąć nakazał. 

Walki i otware bunty nie ustały, gdyż król mimo śmierci fa
woryta, nie zamierzał zmienić swego postępowania . Miejsce Go
vestona oraz stanowisko kanclerza zajął Robert Baldock, a głów
nymi doradcami władcy zostali Despencerowie: ojciec i syn. Walki 
weszły w stadium krytyczne w momencie, gdy do wojny z królem 
- pod pozorem usunięcia doradców i zauszników - przystąpiła 
jego małożonka Isabella de Valois, córka Filipa IV,kobieta „rów
nie piękna jak okrutna" lub „ladacznica, udająca męczennicę'', jak 



ją określają inni historycy. Znalazłszy siQ wraz z synem Edwar
dem w angielskich lennach we Francji, zakończyła nieporozumie
nia z Karolem IV, królem francuskim a bratem swoim; porozu
miała się z wrogami Edwarda II, a w szczególności z bezwzględnym 
Rogerem Mortimerem. Wylądowawszy z wojskami w Anglii, prze
ciągnęła nawet na swoją stronę szlachtę i miasta. Opuszczony 
przez wszystkich król skrył się w opactwie walijskim. Niezbyt 
fortunnie przecież, bo za jakiś czas został wydany buntownikom. 
Parlament wymusił na nim zrzeczenie się korony na rzecz syna. 
Zdetronizowany monarcha po szeregu szykanach zginął w okrut
nych katuszach. „Jego strażnicy - jak pisze Maurois - wbili 
go na pal z rozpalonego żelaza". 

Przez wiele lat nie Edward III, młodzik niedorosły jeszcze, 
lecz matka jego i Mortimer władzę sprawowali. Regenci tak byli 
zajęci miłością i umacnianiem własnego stanowiska, że doprowa
dzili do szeregu niepowodzeń w polityce zagranicznej Anglii. Spo
wodowało to wybuch ogromnego niezadowolenia w społeczeństwie , 
co wykorzystał Edward III, inny jak się okazało , człowiek niż 
jego ojciec. Zbuntował się przeciwko tyranii Mortimera, uwięził 
go i na śmierć przez ści-ęcie skazał. Matkę też pozbawił wpływów 
na rządy. Pod osobistą władzą Edwarda III w Anglii dokonało się 
wiele korzystnych przeobrażeń, zarówno w polityce wewnętrznej, 
jaki i zagranicznej. Nowy władca stał się silnym królem jak dziad 
jego, Edward I. 

„Edward II" Marlowe'a stanowi ważny wkład w kształtowanie się 
dramatu elżbietańskiego. „kroniką" zwanego. Utwór ten jest pier
wszą pełną sztuką historyczną sensu stricto nie przeistaczającą 
s ię w tragedię krwi i zbrodni i nie spadającą do poziomu błazenady 
w kostiumach. Stanowi jak zauważa G. Samspon, „w pełni udaną 
próbę interpretacji historii na scenie, a nie ogranicza się do na
dawania postaciom historyczych imion". Materiał historyczny pod 
ręką Marlowe'a nabierał innych kształtów, przetworzony w twór
czej wyobraźni stawał się czymś samoistnym-w dramat się struk
turalizował. Poeta w imię swych potrzeb modyfikował postaci, 
zmieniał °fakty. Na przykład Isabella w chwili zamążpójścia miała 
lat dwanaście, jako postać dramatu jest dojrzałą kobietą. 

Marlowe był człowiekiem· chciwym wrażeń, życia i doczesnych 
uciech; żył chwilą i w nic w gruncie rzeczy nie wierzył. Drwił 
i szydził ze wszystkiego, blużnił przeciwko wszelkiej władzy świec
kiej i duchownej. Był okrutny i bezlitosny. W „Edwarda II" 
wlał cały swój gniew, nienawiść i gorycz . Dlatego dramat ten taką 
dyszy namiętnością i tak jest okrutny dla wszystkich. Marlowe, 
jak pisze Kott, „pastwi się nad królem, pastwi się nad wielkimi 
feudałami, pastwi się nawet nad oprawcami. Pastwi się nawet 
nad widzami, wydziera nam z gardła ostatnią możliwość współ
czucia i litości dla ofiar„. Król jest lekkomyślnym błaznem, cy
nicznym i tchórzliwym„. Królowa jest przez pół zakochaną sa
miczką przez pół zwykłą dziwką . Nawet korona nie ma w sobie 
nic z dostojeństwa, jest tylko dużym złotym kółkiem, które wy
rywają sobie wielcy feudałowie. Wszyscy unurzani są w błocie, 
od kochanków króla, do kochanków królowej. Biskupi i kancle
rze, chłopaczkowie na dworze i wielcy sędziowie. Ale przede 
wszystkim król... Musiała to być niezwykła satysfakcja, żeby 
pokazać na scenie króla unurzaneg0 w błocie. Ta wściekła nie
nawiść jeszcze dziś parzy w dramacie Marlowe'a. „Twórca, prze
ciwstawiając Edwardowi II - Mortimera, stosuje prawo kontras-

lu , ale zestawienie pozytywu z negatywem nikogo nie rehabilitu
je, wprost przeciwnie: obie przeciwstawione sobie sylwetki są 
negatywne. Słaby, nieudolny, zboczony erotycznie monarcha i de
moniczny w swym· okrucieństwie uzurpator. Ofiara i zbrodniarz, 
król i jeg;:i oprawca zostają zrównani. Postaci Marlowe'a nie 
reprezentują żadnej filozofii, może tylko filozofię dżungli czy 
menażerii; nie kierują się ideologią, może tylko ideologią przestęp
stwa; nie realizują żadnych dyrektyw politycznych - uprawiają 
zbrodnię dla zbrodni. Toteż Kott zgoła niebezzasadnie uważa 
autora „Edwarda II" za elżbietańskiego prekursora teatru okru
cieństwa. 

To, c0 było słabością utworów Marlowe'a i mogło być onegdaj 
za przejaw jednostronności talentu dramatycznego uznąne, to właś
nie okazało się dzisiaj ich siłą. Są one wewnętrznie spękane, 
nierówne czy może nawet estetycznie kalekie, ale bijący z nich żar 
i młody gniew - fascynują, działają przyciągająco, ·budzą zainte
resowanie właśnie przez niepełną artystyczność, owe pęknięcia. 
I to nie od dzisiaj. Przecież już Goethe potraktował „Tragiczną 
historię doktora Fausta" Marlowe'a jako punkt wyjścia , pewnego 
rodzaju trampolinę dla swojego „Fausta". Dramat ten skłębiony, 
właściwie niedobry, zawierający w zasadzie tylko dwie sceny: 
pakt z szatanem i końcową zatratę bohatera , nadające się do 
wykorzystania w teatrze - ten ewidentnie ułomny utwór zainspi
rował Jerzego Grotowskiego do stworzenia olśniewającego spek
taklu „Tragicznej historii doktora Fausta" w „Teatrze Labora
torium" (brał w nim udział również Maciej Prus reżyser prezen
towanego przedstawienia „Edwarda II"). Brecht adaptował „Ed·· 
warda II", tworząc na kanwie dramatu Marlowe'a nowe, oryginal
ne dzieło teatralne. Autor „Dobrego człowieka z Seczuanu" wyczuł 
współbrzmienie akcji dramatycznej „Edwarda" ze współczesną 
problematyką polityczną. ów dramat Brechta „Edward II, wg 
Marlowe'a. Kronika historyczna w 21 scenach", do którego zresz
tą weszło zaledwie 5°/o tekstu pierwowzoru , był projekcją , pierw
szą próbą realizacji brechtowskiego modelu teatru epickiego. 
Przykładem innej adaptacji jest polska parafraza „Edwarda II" 

Jerzego S. Sity. Sito tak pisze o swoich założeniach: „Ambicj ą 
moją było danie polskiemu odbiorcy pełnoprawnego tekstu poe
tyckiego, zrozumiałego w jego polskim, nie zaś angielskim. kon
tekście. Nie zamierzałem rekonstruować Marlowe'a chciałem po
kazać to co w nim jest istotne, to przede wszystkim, co dopuszcza 
możliwość takiej właśnie skażonej współczesnością interpretacji''. 
O pracy Sity Jan Kott wyrażał się następująco: 

„Sito nie zmienił ani porządku akcji , ani nie wprowadził nowych 
postaci. Zachował tok oryginału, jego układ i argumenty. Prze
niósł natomiast „Edwarda II" w poetykę i dykcję współczesną„. 
tłumaczył Marlowe'a wierszem, który da się mówić, który da się 
krzyczeć ale nie przestaje być wierszem„. dał Marlowe'owi 
współczesność naszego języka: gorzką i szyderczą, z liryką zdu
szoną, która sama sobą się dławi. Ta parafraza ma autentyczność 
poezji i cała jest z ducha epoki". 

Reszta jest próbą sceny: autor elżbietańskiego , współczesnego 
przekładu. Czy „Edward II' okaże się dramatem elżbietańskim 
żywym? 

W niecierpliwym oczekiwaniu podnosi się kurtyna„. 

Sławomir Kowalewski 
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dziel i poniedziałków w godz. 13-14; kasa teatru w dniach 
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