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GŁOS (taśma): Teatr Kameralny we Wrocławiu przedstawia 
KURTYNKA Z NAPISEM: Prosper Merimee - •. Hiszpanie w Danii" 
GŁOS (taśma): Osoby komedii: 

Generał Hiszpanów Markiz de la Romana 
Jego adiutant - pułkownik D::m Juan Diaz 
Wallis - oficer angielski 

(muzyka) 
Rezydrnt francuski na wyspie Fionii 
Karol Leblanc - oficer francuski 

(muzyka) 
Pani de Tourville 
Pani dt> Coulanges - jej córka 

muzyka) 
Kanonier - Ordynans I i Kanonier - Ordynan. II 

(muzyka) 

REZYDENT (mierząc z pistotetu do Markiza): Wy, Hiszpanie nie na
dążacie za epoką. 

MARKIZ (też mierząc): Wciąż te żarty! 
(strzał) 

\mu-.yka) 
PANI DE TOURVILLE (do córki): Sprytni będą, jeżeli mi się wymkną' 
PANI DE COULANGES (śpiewa). O, ja nędzna, nieszczęsna - Don 

Juan zgubiony! 
(muzyka) 

KAROL LEBLANC (skradając .~ię ze szpadą); Niech mnie piorun trzaś
nie, jeżeli nie zapozna si<; z ostrzem mej szpady' 

(pojedynek) 
DON JUAN (wyskakując na scenę): Nosisz nazwisko, które ci~ ratuje, 

Leblanc! 
(pojedynek. muzyka) 

(Kar1011ierzy strzetajq z dzial, muzyka) 

[Scenopis prologu do przedstawienia w opracowaniu W. Herm a n a) 
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KRÓTKA KRONIKA 

ŻYCIA I TWÓR ZOŚCI 
I , 

PROSPERA MERIMEF 

1803 
2R września \\ Paryżu urod'il •ię Pro per l<!rim~e. 

1811-1819 
l\IMinu!e rozpoczyna naukę " Liceum Napoleona Wielkiego. w latach tych 

Francją wstrząsają ważne wydarzenia historyczne: odwrót spod Moi.kwy wojsk 
napoleonskich, Elba, St<> dni, \V11terloo. padek Ce ar twa i powrót Burbonów. 

1819-1823 
M<!rim<!e ·tudiuje prawo. 02ięki \\ y11iesionej z domu >najomn ei języka 

angielskiego poznaje w oryginale dziela zekspira, Walter Scotta i Byrona. 
Romantyczny bunt i rewolucyjna treść poezji Byrona ilnie odd:i:.ialują na twór
c~ość przyszłego autora „Teatru Klary Gazuł". terim<!e wchOdzi " kręgi lite
rackie związane z czsopismem „Globe". Wprowadzony przez Stendhala, z którym 
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łączy go erdec7na pr>YJil~n. ~t~rim<!e bierze udział \\ niedzielnych zebraniach 
lilt>rackich, w gorących dy>ku jarh nad poe7j:1 kła yczn i romantyczną. Wspól
nie zc Stendhalem próbuje napisać dram:it. Ze „spółki" autor kiej nezygnowal 
do~ć zybko i " dwa lala póiniej \\}daje am zbiór utworów dramatyc1nych. 

1825 
Wydanie zbioru „Tealr Klary Gazu!" ogłoi.zonego jako rzekomy przekład 

utworów nie islniejqcej w rzen~ \\isto'ci aktorki hi zpań kiej, powoi nej do 
życia pnez l\ff.'rlmćego w celu >mylenia Ó\\ czesnej cenzury. „ Teatr Klary Gazu I" 
ukazuJe ii: '' zbior,e An·ydziel Teatru zagranicznego, rntu1jastycznie przyjęty 
pr.ez. krytyk . l\lt'rimeego oh\\ olują lranru~kim Sz kspirem. 

18:!'"'-1828 
Wydanie zbioru ballad „ " GUila" (1927) jako rzekomego tłumaczenia z ję-

1yk iliryjskiego, dętej sal) ry n'l modną v. "ród romantyków „tudO\\O":". Wy
danie „Z:ikerii"\ \\->rai1:ie \\Zuronanej na dramaturgii Szekspira. 

1 29 
Powie. ć hisloryrzna „Kronil,a i-arola IX", za\\iernjqcn ostry protest prze

ciwko Canaly7mowi i nietoler ncji. Od 1929 'lt<rimt'e oinas,a, pr7ew'.lżnie anoni
mon o, nowele w „La Reu\e de Paris'' i uL· Re,·ue Fran~ai t 0

; (no\\ele le \\e-

7Y do zbiorów „Mo aiqne" - 1833, „Colomha" 1811, „ ouvelle " - I S2, 
„Oernit'res nouvelle " - 1873). W „La Re\ ue de P ris" drukuje . z luki „Spo
obno l:" i "Karoca śniętych sakran1ent6w". 

1830-1847 
Powstają dwa n aj gł o· oiejsze ut\\ ory n O\\ elil>tyczne Ml!rin· e~go - „Colcmb1" 

opublikowana " „Revue des Deu :uondes" 1810, oraz „Carmen" (ISU). 
1841 - '.'IUrimt'e wybrany do Akademii Francu kieJ. Od 1H31 zajmu.ie lanowi ko 
in pektora generalnego zahylków histon·crnych. Wiele podróżuje po Francji. 

Ocalil od zniuczenia szereg budowli romań kich i gotyckich. Podl'óie te 
opisał w wielotomowym „ ote de 'oyage" ... (1833, 1831, lSłO). Kilkakrotnie wy
jeżdża także z.a granicę. W czasie pobytu w Hiszpanii zaprzyjatnił się L rodziną 

'\Tonlijo, m. in. z Eugenią lonliJO, póżnlejszą żoną Napoleona Ul; ląd zwią;ki 

z Drugim Ce arstnem i olrzymany w 1 53 r. ·ytul enatora. 
Od 1853 po '' ięcil ię glÓ\\ ui pi ani u tudió" litcrackirh i hiMorycrnych 

oraz llumaczeniom: przy woil czytelnikom rrancu kim Ul\\Ory Puszkina, Go
gola, Turgieniewa. z Turgienie\Hru '~iązala Ierimeego przyjatń. W tym czasie 
pi ze „Epi ode de l'hi toire de Rus le: le raux Demelriu&" (1 3) oraz no\\elę 

„Lokis" (1869), której akcJa toczy ·ię nn Urn ie i zawiera motywy prz„jęle 

z „Trzech BudrysÓ\\." :\1ic1<iewicza. 

23 n rze~nin umiera Prosper '.'llt'rimee. 
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Stefan Popi 

rl EA 1~l-l IZL \ l{ Y Gi\ Z L 

I-ff ZPA fE '' J).ł\N l l 
Romantyzm francuski przygotowany dzil'łami Jana Jakuba Rou.s

seau, Bernardyna de Saint-Pierre. później Chateaubrianda zaczyna 
rozrastać się w całej pełni. W 1820 roku ukazuja się Rozmyślania 

Lamartine'a, w kilka lat potem pierwsze utwory młodego Wiktora 
Hugo. Powstaje organ nowej szkoły, „La Muse Francai e". Pisarze. 
zgrupowani wokół tego pisma, ZQ'Wają w rewolucyjny sposób z tra
dycyjną formą klasyczną, jednak wprowadzają elementy treściow(• 

kontrrewolucyjne, antypostępowe - egzaltację feudalizmu i chrześci

jaństwa. 

Taki romantyun był Merimeemu najzupełniej obcy Choć pocią

~ala go nowa, niezależna forma, nie przyłączył się do grupy „La Mus~ 
Francaise". Pragnął być romantykiem na wzór Byrona - romanty
kiem ateistą, antyklerykałem, anlyfeudałem i rewolucjonistą. Takim 
właśnie romantykiem został [„.] l takie są] jego młodzieńcze utwor~· 

napisane między rokiem 1822 a 1829 Teatr Klary Gazul, Zakeria. 
Kronika Karola IX. 

Otwarte wypowiedzenie tego rodzaju poglądów ze zrozumiałych 

względów było niemożliwe. Trzeba było postępową myśl w umiejętny 

sposób zamaskować; przerzucić akcję w czasy odlegle, tak jak to 
Merimee zrobił w Zakerii i Kromcc Karola IX, względnie nie ogra
niczać się tylko do tego jednego środka, ale po.sunąć się w masko
'Waniu jeszcze dalej, uciec się do mistyfikacji, wydać własne dziel 
jako tłumaczenie utworu literatury obcej . Cudzoziemcom bowiem wy
bacza się zawsze wiele więcej niż rodakom. Taką właśnie mistyfi
kacją posłużył się 'Ierimee, publikując w czerwcu 1825 r. zbiór swoich 
pierwszych sztuk. Lękając się ataków ze lron.v kleru i arystokracji, 
mających wówczas decydujący głos nawet w dziedzinie literatury, po
dał własne utwory jako tłumaczenie sztuk „aktorki hiszpańskiej Klar:v 
Gazul". Klara Gazu! nie istniała w rzeczywislo~ci nigdy, była pro tym 
wytworem fantazji Merimeego, który żywo nakreśli! jej i;ylwetkc; 
we wstępie, podpisanym pseudonimem Józef Eslrange, klÓQ' uchodził 

za tłumacza i autora komentarzy. Dla ukoronowania mistyfikacji 
dzieło ukazuje się w Zbiorze Arcydzieł Teatru Zagranicznego, zaopa
trzone portretem Klary wykonanym przez przyjaciela Merimeego -
Stefana Delecluze'a. Wystarczyło przysłonić: mantylkę i suknię, żebv 

rozpoznać rysy rzeczywistego autora. 
Geneza tego zamist) fikowanego dzieła j st skomplikowana . Po

wstaje ono między 1822 a 1825 rokiem. W okresie tym :vrerimee nau
czywszy się języka hiszpańskiego zapoznawal i,i z or:v~ina!am i dz.ie! 

l i 

Cervante~a. L0pe de Vegi, Calderona i inn;.•ch iapirenejskich pisarzy. 
Hiszpanią w tym czasie interesuje sic: nie tylko ze w L.ględu na jej 
literaturę. W 1820 roku w ojczyźnie Calderona rozpoczęło się powstanie 
skierowane przeciwko władzy absolutnej Fryderyka VII . Powstańcy 

żądali zniesienia gnębiącej naród hiszpański inkwizycji. nałozenia po
datków na szlachtę i duchowieństwo, zamknięcia klasztorów, konfis
katy olbrz~·mich posiadłości ziemskich szlachty i przywrócenia kon
s~ytucji z 1812 roku. Po odniesieniu szeregu zwycięstw powstańcom 

udało się zmusić Fryderyka VII do zwołania kortezów, zaprzysiężeni:i 
konstytucji i zniesienia inkwizycji. Triumf rewolucjonistów hiszpań

»kich zaniepokoił poważnie Swięte Przymierze. W jesieni 1822 zebrał 

ię w Weronie kongres, który na wniosek cara Aleksandra I uchwalił 

wysianie pomocy zbrojnej dla Fryderyka VII. Obowiązek zorganizo
wania korpusu ekspedycyjnego wzięła na siebie Francja. Za staraniem 
Chateaubrianda, będącego w tym czasie ministrem spraw zagranicz
n~·ch, stutysięczna armia przekroczyła granicę hiszpań ką [.„] 

Pod wpływem wydarzeń hiszpańskich od dawna zakorzenione 
lu Merimeegoj tendencje antyfeudalne i antyklerykalne zyskują w tym 
okresie gwałtownie na sile. Merimee da im wyraz nie tylko w ko
respondencji. Młody talent dojrzewa. Zaczyna się okres powstawania 
pierwszych utworów literackich ( ... J 

Tworzy mniej więcej \.,,. tym samym cza~ie trzy rzeczy: napisane 
pod wpływem lekturv poematów Byrona opowiadanie dramatyczne 



w zterech częściach zatytułowane Bitwa, lragl·d1ę Cromwell, za radii 
Stendhala wzorowaną na dramatach Szekspira, wre zcie sztuki napi
sane P~d wpływem wypadków hiszpańskich [ ... ] fZ życiorysu Klary! 
czytelnik dowiaduje się, że dzieła autorki były palone w Hiszpanii 
na wyrafne polecenie króla, lękającego się zawartvch w nich elemen-
tów krytyki r buntu [ .. . f • 

. N~jciekawszy, ale jednocześnie najtrudniejszy do interpretowania. 
Jest pierwszy utwór [w zbiorze Teatr Klary Gazul, w skład którego 
wchodzą Hiszpanie w Danii, Kobieta je t diablem, .11/rykańska miłość 
Inez Mendo albo przesąd zwyciężon11, Inez Mendo albo zwycięstwo 
przesądu, Niebo i pieklo, oraz włączone do pófoiejszych wydań Spo
sobność i Karoca świętych sakramentów] - Hiszpanie w Danii. Mvśl 
napisania go rodzi się zapewne we wrzefoiu 1823 r. W liście do p~o
fesora Lingay Merimee zwraca ie: z pro bą o nad ·Ianie mu materia
łów dotyczących pewnego epizodu z dziejów cesarstwa, mianowicie 

ucieczki oddziału hiszpańskiego dowodzonego przez generała La Ro
mana. Oddział ten, wchodzący w skład armii napoleońskiej, stacjono
wany na wyspie Fionii w 1808 roku na wiadom~J. o wybuchu po
wstania wywołanego brutalnym zachowaniem się wojsk francu ·kich 
rozlokowanych w Hiszpanii - ucieka na okrętach angielskich, by przy
łączyć się w kraju do walki przeciwko Napoleonowi. 

Merimee w swoim utworze przedstawia dramatyczny moment 
przygotowań do ucieczki, którą starają się udaremnić Francuzi: dyplo
mata - poseł napoleoński na wyspie Fionii, kobieta-szpieg - pant 
de Tourville i jej syn, oficer napoleońskiej armii, Karol Leblanc. 

Autor jest po stronie Hiszpanów. Tłumaczyć to można dwojako. 
Po pierwsze, Merimee był zdecydowanym wrogiem zaborczej polityki 
Napoleo!la. Uważał, że wszystkie narody mają takie samo prawo do 
wolności i niepodległości jak Francuzi. Powstanie Hiszpanów przeciwko 
Francuzom, którzy sojusz wykorzystali dla grabienia kraju, wydawało 



mu się w pełni usprawiedliwione. Być może jednak, że atak na szo
wm1zm i militaryzm bonapartystycznego systemu nie je~t jedyną ten
dencją przejawiającą się w Hiszpanach w Danii. 

Moment, w którym rodzi się myśl napisania tego utworu, w kazy
wałby raczej, że Merimee mówiąc o bohaterskich żołnierzach hiszpań
skich ma na myśli nie powstańców z 1808 r ., ale rewolucjonistów 
z 1823, walczących z interwencyjną armią księcia d'Angouleme. 

Transpozycję czasową należy tłumaczył: w pełni uzasadnionym l<:
kiem przed cenzurą. klora, przychylnym okiem patrząc na krytyke 
Napoleona, nie zniosłaby najmniejszej inwektywy wobec polityki za
granicznej Ludwika XVIII [ . . ] 

Hiszpanie w Danii ściągają na siebie uwagi; je ·zcze i inną cechą. 

Utwór ten zapowiada narodzenie się realizmu Merimeego. Hiszpa11i? 
w Danii są jedynym utworem, w którym pojawiają się Francuzi . 
L„.] Postacie swych rodaków kreśli Merimee na podstawie bezpośred

niej obserwacji. Zdolność obserwacji, w~ chwytywanie istotnych ·ech 
1 umiejętnośl: ich przedstawiania, główne walory jego talentu, poja
wiają się już tutaj. 

Postacie Francuzów, występujących w Hiszpanach w Danii, według 
opinii przyjaciół Merimeego, do tego stopnia przypominają swoje pro
totypy, że niejeden z żyjących jeszcze w okresie ukazania się TC?atru 

Klary Gazu! dyplomatów napoleońskich mógł rozpoznać siebie w po
staci posła francuskiego na wyspie Fionii. podobnie jak n1ejeden 
gburowaty żołnierz cesarskiej armii doslrzegal swój portret w osobil:' 
Karola Leblanc i niejedna agentka napoleońskiego wywiadu odnajdo
wała cechy swego charakteru w postaci pani de Tourville. 

Pierwszy publikowany utwór Merimeego zasługuje wreszcie i z tego 
względu na uwagę, że z elementami wybitnie postępowej treści po
łączył nową formę. Sztuki te realizując wyłożone przez StendhalR 
[Racin.e i Szekspir] postulaty teoretyczne, zrywają z klasycznymi re
gułami. Znika dwudziestoczter godzinna akcja („.] wątek centraln~„ 

główny bohater, ginie wiersz. T<!alr Klary Gazul zo5taje powitany jako 
pierwsza rzeczywiście udana próba realizacji nowych teorii dramatu 

W kilka dni po ukaZślniu się książki, 11 czerwca 1825 r. „Globe" 
(„.] publikuje artykuł zatytułowany Essai sur l<! Classique et le Ro
mantique, którego autor Cyprien Desmerais mówi, że ukazanie si~ 

Teatru. Klary Gazu! zadało zdecydowany ·ios klasykom, wytrącając im 
z ręki ostatnią broń - zarzut stawiany zwolennikom nowej st.koły. 

zarzut niemożności stworzenia wartościowego dzieła napisanego według 
postulatów romantycznych teorii [ ... ] 

Dzieło, entuzjastycznie powitane we Francji, przedostaje się za 
granicę . W 1826 r. ukazuje się tłumaczenie angielskie. Oryginały fran
cuskie wędrują prawie do wszystkich krajów europejskich. 
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[Wstęp oo wyd. P . Mi' r I m e e g n 
Hts::panfp w Dallll , Warszawa 19531 

lieczy, ław Brabn1 r 
r , 

DRWI'\ ,, ~I Elłl ~I Er: 
Jest rzeczą uderzającą [.„ ]. jak duża część dramatycznej twór

czości romantyków została poza teatrem ich epoki. że tak musiało 

być w Polsce - sprawa aż nazbyt oczywista. Ale i gdzie indzie i 
tr. właśnie, co często miało się okazać bardziej trwałą od innych war
tością dramatu romantycznego lub też mieścilo w sobie szczególny 
ładunek wybuchowy, nie mogło przemówić do widzów ze sceny współ
(!zesnej. Oczywiście, przyczyniał0 się do tego i nieliczenie się autorÓ\' 
L praktycznymi wymogami inscenizacji - wielokrotnie zresztą pojmo
wanymi zbyt ciasno, ale urodzaj dramatów .,książkowych" był też 

w znacznej mierze wynikiem przymusowego oderwania pisarzy od 
t0 atru. 

Za życia Byrona jedynie Marino Faliero, formą swą najbliższy 

tradycji, znalazł dostęp na scenę; Kain wzburzył opinię, lecz jedynie 
w książkowej postaci. Shelley zbyt zawzięcie odtrącony został, jako 
wróg własnego społeczeństwa, by dopuszczono go do głosu na cenie. 
a pierwsze przedstawienie Cencich w roku 1886 miało charakter pry
watny. Blichnera odkrył właściwie ekspresjonizm. Nawet zbożny Man
zcini mógł swego ,1delchieqo oglądać ,,, · teatrze dopiero po latach 
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z górą dwudziestu (1843) od chwili ogłoszenia drukiem tego najwy
hitniejszego bądź co bądż dramatu poetyckiego we Włoszech XIX 
'Nieku. 

We Francji bitwa o teatr była wprawdzie najgłośniejszym epizo
dem romantycznej batalii, a strącenie tragedii klasycznej z jej pie
destału uznano za znak decydującego zwycięstwa. Ale poza częścią, 

rnczej skromną, dramatów Wiktora Hugo, wspartego wichrem poety
ckiego słowa, niewiele się ostało z owczesnych triumfów [ ... ] na uboczu 
pozostali ci, którzy pierwsi podjęli próbę stworzenia nowego dramatu, 
mówiącego po prostu prozą , niekiedy o sprawach przeszłości, ale in
nym razem o czasach bliskich, wypadkach nieledwie dnia wczoraj
~zego . Nie docierają na scenę ani Merimee, ani Wieczory w Neumy 
Dittmera i Cavego (1827), które z takim zapałem odczytywał Mickie
wicz, ani obrazy historyczne Viteta. Mus.set dopiero u schyłku życia, 

po roku 47, uzyska dostęp na scenę, kiedy romantyczny okres dziejów 
francuskiego teatru będzie już zamknięty [ ... ] 

Merimee zapewne nie myślał , albo też rychło myideć przestał 

o teatrze (chociaż, brnąc dalej w gąszcz dat i faktów, gwoli ścisłości 

zapisać wypada, że jeden z utworów składających się na Teatr Klary 
Gazul - Miłość afrykańska - wśliznął się na scenę w r. 1827, wple
ciony w wodewil dwuosobowej spółki autorskiej pl. Proverbes au 
ch.titeau). Nie licząc jednak na teatr, inaczej słowem mówionym do
cierano do szczupłego wprawdzie, ale dobranego i kompetentnego krę
gu odbiorców: drogą głośnej lektury. Raz po raz napotykamy wzmian
k: o zebraniach bądź to salonowych, bądź też koleżeńskich, które 
przybierały charakter „wieczorów autorskich". I nie bez złośliwej przy
jemności Merimee - który utwory swe czytał podobno doskonale 
i z niezmąconym spokojem - właśnie w niedzielę wielkanocną, 

3 kwietnia 1825, u malarza i krytyka Delecluze recytował Niebo 
i pieklo. 

Sam nie cenił wysoko własnych zdolności dramatycznych. Gdy 
" roku 1850 Komedia Francuska zdecydowała się wystawić Karocę 

(zresztą bez powodzenia) i gdy aktorka Brohan zwróciła ię do niego. 

1:.! 

chcąc otrzymać rolę Perichole, sławny już pisarz odpowiedział: 
„Odczytałem właśnie na nowo Karocę i mimo mego ojcowskiego 

serca dochodzę do wniosku, że nie przypomina to wcale komedii. 
Sceny są pozszywane byle 3ak 1 tysiączne błędy, na które można nie 
zwracać uwagi przy czytaniu, urosłyby niepomiernie w przedstawieniu. 
Nie mam najmniejszego ob~cia ze sceną i czuję się szczególnie niepo
wołanym, by pisać dla teatru". 

Jest w tym wyostrzony i zawsze czujny krytycyzm lerimeego. 
Jest niezmienna postawa człowieka, który na tomach swojej biblioteki 
umieszczał grecką dewizę: „Pomnij niedowierzać" [ ... ] 

Trzeba przede wszystkim oswoić się z różnymi odcil!niami drwią
cego śmiechu, z jakim Merimee spogląda na swe sceniczne postaci. 
na widza (oczekując, że jednak okaże się on widzem bystrym) i na 
siebie samego. [Warto przytoczyć tu słowa] Taine"a, który znal dobrze 
człowieka i pisarza: 

„Mieć się na baczności przed ekspansywnoscią i porywami entuz
jazmu, nie oddawać się nigdy bez reszty, zawsze zachowywać część 
własnego ja, nie być łatwowiernym ani wobec siebie, ani wobec 
innych, działać i pisać stale jak gdyby pod okiem widza obojęt

nego i kpiącego, być samemu tym widzem - oto rys, który coraz 
silnie.i wyciskał się na jego charakterze, by nadać piętno wszystkim 
zakresom jego życia, jego dzieła i jego talentu". 

L ... ] Lecz podobnie, jak niezmącone pano,vanie nad sobą nie jest 
równoznaczne z brakiem uczuciowej reakcji, tak złożona gra zabez
pieczającej autoironii nie podrywa śmiałości podejmowanych ataków, 
a l\'Ierimee świadom był ich zasadniczego kierunku i siły, gdy stwier
dzał - w roku 1848 - że „trzeba było w owej epoce nieco odwagi. 
by pokpiwać z wicekrólów i biskupów". W walce z wzmożoną reakcją 
za Restaurac ji zajął istotnie jedną z wysuniętych pozycji. 

Jakże kapitalną ilustracją powiązań wczesnego romantyzmu 
z Oświeceniem są te sccnic:zne obrazki . Nie dziwota, że u nas musiały 
nasunąć analogie do literackich początków Mickiewicza. Merimee -
t0 romantyzm z kręgu Stendhala, o wyrafoych upodobaniach reali-
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stycznych, daleki od lir.n:zn)'Ch unie~1en. L. niechęcią wspominający 

Russa i gardzący senlymentalizm m, ale zdolny pogodził: sarkazm Po
wiastek filozoficznych z ciętością oktaw Byrona. 

,.W Klarze Gazu! - Don Juan spotyka s i ę z Wolterem, a smak 
książk i jest ostry jak .mak krwi' ' - powiedział któryś z kr.vt:vków 

Ielodramat ściąga wówczas tłum)' na Boulevard du Crime. Za lat 
kilka z jego wypróbowanych chwytów skorzysta nie tylko Dumas. 
Za lat kilka w tej same1 (na pozór) teatralnej Hiszpanii zabri.mi róg 
wzywający Hernaniego do spełnienia fatalnej przysięgi . Ostr:v posmak 
książki Merimeego to również sięganie - już teraz - z drwiącym 
uśmiechem po sztylety, którymi inni posłużą się z cał.\•m patosem 
gestu i słowa . Wystawienie komedii Merimeego nasuwa problemy zło

żone i delikatne. Wielokierunkowość i zmienne nasilenie ironii luzu
jącej się z sarkazmem, konieczność zespolenia w jednolitej tonacji 
ogólnej elementów młodzieńczego romantyzmu i niewygasłego fermen 
tu myśli osiemnastowiecznej nastręczają poważne wątpli waści i nie
bezpieczeństwa, gdy przyjdzie dozował: poszczególne składniki [„.] 

Goethe (zawsze zadz.lwiający , gdy idzie o znawstwo literatur.\' 
światowej) oświadczał w roku 1827 młodemu Amperowi, przyjacielowi 

ferimeego, że „jak najbardziej podziwia Teatr KLary Gazul". 

I .. 1'entr" nr ą l~:ifi l 

l<l 

KlLK1\ SŁ<)W 
Z ()KAZ.J l PHZ DSTAWli_,NlA 

K()MEIJll MERIM~Ec;o 
Malo znana polskiemu widzowi twórczosc Prospera Merimce kryje 

~- sobie nie wykorzystane dotychczas wartości treściowe i formalne -
jest niewątpliwie in teresującym matariałem dla teatru. Konstrukcja 
dramaturgiczna Hiszpanów w Danii i dyskretne, :ile łatwo dostrze
galne elementy parodystyczne w tekście prowokują do odczytania tej 
s1tuki na nowo, nie jako literacko-salonowej kom'edii, lecz opowieści 
historyczno-widowiskowo-sensacyjnej, zawierającej zarówno element~· 

utwor u roman t:vc:mego, tragedii sentymentalnej, jak i całkiem współ

(;zesnej opowieści o miłości do ojczyzny, miło'ci do kobiety, o rozterc!' 
wewnętrznej bohaterów wobec ilnych namic:tności i poczucia obo
wiązku . Akcja skłania do pastiszowego zastosowania techniki film11 
historyczno-przygodowego. Na tej wła nie zasadzie został skonstruowa
ny prolog, włączony do przedstawienia na miejsce prologu Merimeego. 
Rozmowa Klary Gazu! z Grandem, Kapitanem i Poetą za tąpiona jest 
tu „filmową" prezentacją osób występujących w spektaklu. 

Hiszpanie w Danii - poza kluczem politycznvm do aktualne.i 
w czasach wydania tego utworu sytuacji Francji i Europy zawierai<1 
także sprzeciw Merimeego wobec obowiązujących schematów drama
topisarstwa klasycznego, a także romantycznego i wobec zapotrzebo
wania ówczesnej publiczności na sensacyjną fabułę historyczn9. Drwią
co, z rezerwą i prz~·mrużeniem oka stosuje się autor Teatru Ktar11 
Gazu[ do tych reguł. Współczesna próba podchw~·cenia tej d:v kretne j. 
a wyrazistej ironii Merimeego, lecz przecież eleganckiej. niemal salo
nowej, wyrażonej w wyszukanym języku literackim, dotyczyć powinna 
nie parodiowania obowiązujących w okresie romantyzmu prądów este
tycznych, lecz wydobycia elementów komediowych w spięciach drama
tycznych między poi,taciami, obnażaniu kryjących się pod kostiumem 
historyczno-tea traln~·m Judzkich namiętności. 

WŁODZIMIERZ HERMAN 

L-, 



lł0l\t1ANC A 

Hi 

Alvar de Luna był Jawnym rycerzem 
rodem z Zamory, 

Koń jego szyb zy od wiatru, a. mieczem 
przebijał ielazo. 

W bitwach ~laurów zabijał, w turniejach 
chrześcijan zwycięial, 

Nikt nie wysadzil go z lodla - nikogo 
' bojach się nic bal, 

Lecz zwyciężyły go oczy, piękne oczy 
cór królewskiej. 

Dwoje pięknych oczu Zobeidy - córki 
Alkada Kordoby. 

Alvar miecz swój odrzucił, a konia 
na łące zo lawiJ, 

Wziął gitarę do ręki, w koczyl na mula, 
mula białonogiego, 

W mieście Kordobie rzeki do Zobcidy, 
Zobeidy pięknookiej, 

Kocham cię bardzo - u iądż na mula 
I póJdi do Zamory 

Zobeida mu na to ze łzami odpowie 
„Piękny rycerzu, 

Kocham ja także, lecz Allach mym bogiem, 
Chry tus zaś twoim. 

Wróć do Zamory - sercem jam twoja, 
nigdy zaś ciałem 

Nie będę twą żoną - Maurów Jam córa, 
tyś chrześcijaninem". 

Alvar de Luna swój rozdał majątek, 
w zy Ude we dobra, 

Brata Garcię Bóg niech miło ·cią otacza, 
pokojem w kia ztorze. 

Żył on jak ·więty - umarł z tę knoty, 
Zobeida zaś po nim, 

Bo ona córą Allacha - a Alvar de Luna 
był chrze · cijaninem. 

ARIA ELIZ1' 
O, ja nędzna, przeklęta, Don Juan zgubiony, 
Czemu ja tu przybyłam - po co ja jeszcze żyję! 
Jam mu sznur zarzuciła, sznur morderczy na szyję! 
O, ja nędzna, przeklęta - Don Juan zgubiony! 

(tekst - proza Merimeego) 

O, ja nędzna, przeklęta - Don Juan zgubiony! 
Los haniebną mi rolę - rolę szpiega przeznacz. I, 
Katem wła nej miłości mnie nie zczęsną wyznaczył, 
O, ja nędzna, przeklęta - Don Juan zgubiony! 

(tekst - proza i. ierimeego) 

O, ja nędzna, przeklęta - Don Juan zgubiony! 
Muszę go urat-Ować , ja mu wszy tko opowiem. 
Czy pokocha mnie jednak, gdy o zdradzie się dowie? 
O, ja nędzna, przeklęta - Don Juan zg-ubiony! 

(tekst - proza [erimeego) 

O, Ja nędzna, przeklęta - Don Juan igubiony! 
Niech pogardza mną, bije, w twarz mi pluje, 
Przysięgam! Ja od własnych go sideł wybawię I uratuję! 

O, ja nędzna, przeklęta - Don Juan igubion •. 

[Piosenki ulożone prze:1. Wlod7.imierza 
Hermana wg tekstu prozy Merimeego 

w Hls~prinach w Danii) 
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W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

ERNE T BRYLL - „RZECZ LI 'TOPADOWA" 

MOLJtRE - „PODSTĘPY KAPENA" 

ALEKSANDER FREDRO - „ZEMSTA" 

ANTONI CZECHOW - „TRZY SIO TRY" 

W PRZYGOTOWANIU 

JULIUSZ SŁOWACKI - „FANTAZY" 

W REPERTUARZE CENY KAMERALNEJ 

TADEUSZ RÓŻEWICZ - „ MIE ZNY TARUSZEK" 

PROSPER Mf:RIMl?.E - „ffiSZPANIE W DANII" 

W PilZYGOTOWANIU 

BOHDAN DROZDOWSKI - „KONDUKT" 

... 

Prolog 

BRYGADIER SCENY: 
ANTONI KOŁACZEK 

KIEROWNIK TECHNICZNY : 
MIROSŁAW DZIKI 

KIEROW 'lCY PRACOWNI : 

KRAWIECKIEJ DAMSKIE.I : 
W ANDA PRECl(ALO 

KRAWIECKIEJ MĘSKIKI: 
JÓZEF PRECK -\LO 

PERUKARSKIEJ DAMSK rf;,J : 
ZOFIA HEJVE 

PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ 
MIECZY l:.AW WOJCZY SKI 

SZEWSKIEJ; 
MIKOŁAJ BRATASZ 

MODELATORSKIEJ: 
ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 

STOLARSKIEJ: 
MICHAŁ. PRAJSNER 

MALARSKIEJ : 
TADEUSZ CHĄDZYNSKI 

TAPICERSKIEJ: 
RYSZARD TK1\CZYK 

'LUSARSKIEJ' 
RYSZARD MOSTOWICZ 

SPIS TRESCI 

Krótka kronika zycla I Lwórczoścl Prospero M~rlm~e . 

S. Pop I eJ, „Teatr Klary Gazut". „Hiszpanie w Danll" 

M. Brah mer, Drwlqcy Mc!riml!e 

W. Herm a n, Kilka stów z oka.:jt przedstawienia 

Romanca 

Arin Ellzu 

tr. 
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