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WITOLD CHWALEWllC 

Szekspir, c.złow 

Zacznijmy od pytania. Odpowiadając na nie, uświa
domimy sobie także niektóre postępy nowszej wiedzy 
o Szekspirze, i to w dziedzinie istotnej: tej, która do
tyczy związku jego biografii z twórczością. Jak to 
mianowicie możliwe, że skromny aktor rodem ze 
Stratfordu nad Awonem a więc syn głuchej na pozór 
prowincji, w dramatach, jakie napisał, tyle uwagi 
poświęcił konfliktom rozgrywającym się na wielkim 
świecie tak głęboko musiał wniknąć w pobudki 
i psychologię konspiracji i walki o władzę, tak 
rozumiał naturę wahań i rozterek towarzyszących de
cyzji politycznej, zarówno jak i wielką ambicję, cy
nizm, megalomanię, wielkoduszność? . . Wypomniano 
mu drobne nieścisłości i błędy, ale po trzech z górą 
wiekach jasne jest dla potomności, że lepszych dra
matów historycznych nikt nie stworzył, tę szczególną 
kompetencję Szekspira podziwiali i mężowie stanu. 
Bismarck np. przyznawał (w rozmowie z Sidneyem 
Whitmanem), że nawet uwzględniając rolę geniuszu 
i intuicji, nie wyobraża sobie, aby takie dramaty na
pi sa ć: mógł ktoś, kto sam politycznej areny w oso
bistym doświadczeniu nie poznał. Wątpliwościami tego 
rodzaju tłumaczy się poza tym powstanie teorii, usi
łujących przypisać autorstwo szekspirowskich dzieł 
komuś innemu„. więc np. kanclerzowi Franciszkowi 
Baconowi, lordowi Rutland, lordowi Oxford, lordowi 
Derby „.Coprawda tylko ta ostatnia hipoteza znalazła 
w swoim czasie orędownika w osobie prawdziwego 
uczonego filologa francuskiego, Abela Lefranc, zresztą 

118 (362) 

i e k - artysta 

zasłużonego głównie na polu badań nad Rabelais'em, 
nie nad Szekspirem. Ale jedyny to w swoim rodzaju 
wyjątek. Dziś ta dziedzina cała pociąga raczej tylko 
dziennikarzy i czytelników mało świadomych rzeczy. 
Hipotezy fantastyczne nie wywołują zainteresowania 
specjalistów, co stwierdzić mogłem ze swej strony 
w toku kongresów szekspirowskich organizowanych 
po drugiej "M>jnie światowej przez instytut szekspi
rowski w Stratfordzie. Przy okazji wcześniejszych 
zjazdów „Baccmianie" dostarczali każdemu z członków 
międzynarodowego grona plik szekspirowskich ma
teriałów, następnie z zabiegów tych zrezygnowali, 
przypuszczalnie z uwagi na ich daremność. Nowsze, 
udoskonalone i bardziej krytyczne metody badań hi
storyczno-biograficznych, pozwalają uniknąć wielu 
błędów, w które popadali przedstawiciele starej szko
ły, tak iż dziś nie widać w ogóle potrzeby poszukiwa
nia jakiegoś arystokratycznego nieznanego autora dla 
dramatów szekspirowskich, pomijając już to, że no
wym wysuwanym z różnych stron hipotezom i luź
nym domysłom w tym względzie brak dostatecznych 
podstaw. Uprzytomnijmy więc sobie najpobieżniej, na 
czym polega przewartościowanie pojęć o Szekspirze, 
człowieku i poecie, charakterystyczne dla tendencji 
krytycznej naszych czasów. 
Główne fakty i niewiadome z biografii poety po 

staremu zanotować można w kilku wierszach. 
Domyśleć się możemy dat jego narodzin i śmierci 

wedle dat chrztu i pogrzebu, zapisanych w kaiążce 

,. 

parafialnej kościoła w Stratfordzie nad Awonem (M. 
JV. 1564 ·- 25. IV. 1616). Wobec uznania przez bada
czów nowszych (p. Shakespeare Survey I) autentycz-· 
naści testamentu ojca wiemy dziś - że oboje rodzice 
poety, nie tylko matka (z domu Ardon), byli katoli
kami. Nadal brak wszelkich bezpośrednich danych 
o nim aż do roku 28 jego życia - nie wiemy więc, co 
robił za lat młodych, jakie odebrał wykształcenie -
czy także uniwersyteckie, gdzie mieszkał, czy służył 
w wojsku, czy podróżował zagranicą. Później widzi
my go w Londynie, mamy sporo danych dotyczących 
jego kariery autorskiej i teatralnej z tego czasu, ale 
dotyczą one przeważnie tranzakcji natury majątkowej 
i sporów prawnych, o samym poecie z konieczności 
mówią mało, to samo dotyczy dokumentów okresu 
ostatniego, kiedy Szekspir przebywa znowu w rodzin
nym Stratfordzie. 

Tę oschłą dokumentację dopełniano do niedawna 
imaginowaną sylwetką biograficzną, tworzoną w po
dobnym duchu. Szekspir kształtowany tą metodą z do
myslów i wniosków, wyglądał przede wszystkim na 
człowieka praktycznego, na businessmana, protestanta, 
autora zainteresowanego głównie powodzeniem ma
terialnym, artystę niedbałego. 

Najokazalszy pomnik w tym stylu wystawił poecie 
przedstawiciel starszej szkoły biograficznej, Sir Sidey 
Lee (Life of Shakespeare 1898). Nauka nowsza alb'> 
zakwestionowała twierdzenia przestarzałe , w rodzaju 
przytoczonych, albo zastąpiła je tezami odwrotnymi. 
Dostrzeżono, jak wiele rzekomych faktów, uchodzą
cych za udowodnioną informację, jest w gruncie rze
czy tylko zgadywaniem albo domysłem. Owocem me
tody ostrożniejszej, rezygnującej o ile możności z do
mysłów, ale za to opartej o dużo lepszą znajomoś·~ 

epoki, zwłaszcza zaś kultury renesansu angielskiego 
i nacechowanej dużo większym niż dawniej szacun
kiem dla doskonałości szekspirowskiego artyzmu -
jest obraz Szekspira nowy usuwający w cień trady
cyjnego businessmana, ukazujący za to artystę kultu
ralnego i zainteresowanego sztuką własną. Y.l paru 
punktach napomknąć można o tym nowym kierunku 
spojrzenia. 

Zdajemy więc sobie przede wszystkim sprawę, że 
ten szcżupły zasób posiadanych przez nas pewnych 
wiadomości o Szekspirze, to w sumie stosunkowo du
żo. Okazuje się bowiem, że do biografii innych dra
maturgów elżbietańskich jeszcze mniej mamy ma
teriału z wyjątkiem tylko Jonsona i Chapmana. 

Z porównania tego wynika, że nie ma powodu, żeby 
Szekspira o jakim dokumenty nam mówią uważać za 
postać wątpliwą , lub napoły legendarną . 

Nie dziwimy się też, że skromny człowiek obdarzo
ny geniuszem umiał otrzeć się 0 świetne towarzystwo, 
że potrafił wniknąć 7e 7rn711mien:em i prze .ięciem 
w ducha historii i w konflikty polityczne swoich cza
sów. Istni e.ią dowody jego bliskiej zażyłości z przed
stawicie la mi kół wysokiej arystokracji. 

Jakkolwiek zaś o wykształceniu Szekspira nic kon
k retnego nie wiadomo, dzieła jego świadczą dowodnie 
- dziś lepiej to dostrzec potrafimy - że autor ich 
opanowa ł wysoką kulturę czasów swoich na całym jej 
obsznrze ni e jako uczeń, ale jako mistrz i że była om. 
dla niego naturalnym powietrzem intelektu. 

Dawniejsze wyobrażenia o dzikim geniuszu, o arty
~cie niekulturalnym - propagowane niegdyś przez 
Miltona i Woltera, pokutujące do dzisiaj, źródło swoje 
miały w ignorancji. 
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· · Widzimy też coraz lepiej oryginalność, samodziel
nosć, doskonałą precyzję artystycznych koncepcji 
Szekspira. Ze źródeł korzystał, czytał dużo a chociaż 
zewnętrznego popisu erudycji wyniośle unikał, na
tomiast pożyczone wątki i obrazy kształtowa ł z abso
lutną swobodą zmieniając je radykalnie, jeśli po
trzebne mu to było do kompozycyjnego celu, albo 
znów wyzyskując umiejętnie dla prawdy histo·ryczne
go kolorytu, czy też literackiej aluzji. Obok scenicz
ności uderza w utworach Szekspira niedoceniany 
dawniej artyzm kompozycji bezinteresowny w istocie, 
gdyż najświetniejsze niektóre przykłady tego kunsztu, 
tak ie jak „Hamlet" lub „Król Lear", zmieścić się nie 
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mogły w teatrze wspólczesnym i nawet w naszych 
czasach ukazane być mogą na scenie tylko w postaci 
skróconej. I w mniejszych i najrozleglejszych tworach 
jego pióra w „Komedii Omyłek" i w „Burzy", w „Ry
sza-rdzie III" i w „Koriolanie", w „Hamlecie" i w 
drobnym poemaciku „O Feniksie i gołębiu" uderza 
i zadziwia niezwykła celowość budowy, troska o wła
ściwe zespolenie wszystkich części. Dostrzeżenie wagi 
tych spraw jest może największym odkryciem 
szekspirowskim czasów nowych i w związku z tym 
t akże i tradycyjny pogląd na człowieka, na -05obowość 
Williama Szekspira odpowiednio zmieniać się musi. 

Opinie recenzent6w 

o przedwolennych lnacenlzaclach „Korlola'na" 

WŁADYSŁAW RABSKI 

„Korlolan" w Teatrze Polaklm w Warazawle 

(fracmenty recenzji zamieszczonej w „Kurierze Warszawskim" z 19rn roku nr 138) 

Zauważył ktoś na piątkowej premierze „Koriolana", 
że atmosfera polityiczna chwili bieżącej wtargnęła 
na salę i aktualizowała stosunek publiczności do arcy
dzieła Szekspirowskiego. Walka ludu rzymskiego 
z Patrycjuszami, spór o ceny zboża, wiece uliczne z agi
tatorami prawie socjalistycznymi - wszystko to za
brzmiało podobno, jak echo dnia dzisiejszego, mącąc 
czystośt:· i psując niezależność wrażeń artystycznych. 
i.VIówiono złośliwie, że ludzie, których polowa przy
najmniej nie znała Szekspirowskiego „Koriolana" 

, bali się- bić po pierwszych scenach oklaski, nie wie
dząc „Po której stronie jest autor" i czy przypadkiem 
nie sprzeniewierzą się własnemu sztandarowi, jeżeli 
zamanifestują swój entuzjazm dla„. „wroga ludu". 

Być może, że w tym sarkazmie było nieco sluszno
ści, być może, że ten i ów swoją „politykę" przypro
wadził nawet do Teatru Polskiego i gotów był zasta
nawiać się głęboko nad tym, czy Szekspir nie jest 
przypadkiem „narodowym demokratą". 

Ale z drugiej strony nie zapominajmy, że całe to 
zagadnienie nie powstało Poza wczoraj dopiero, 
w elektryczności chwili warszawskiej. Jest ono tak 
stare jak studia nad Szekspirem i wywołało całą wie
lotomową polemikę z Gerwinusem i Brandesem na 

czele. W „Koriolanie" dopatry\vano się nie tylko sto
sunków politycznych w Anglii. Malo brakowało, 
a potężna tragedia Szekspira była by otrzymała miano 
pamfletu politycznego. 

I cóż jest prawdą w tej wrzawie dokoła arcydzieła 
geniusza? 

Szekspir kocha swego Koriolana i nienawidzi try
bunów, którzy pchają lud do zbrodni , ale nie jest to 
katechizm wiary politycznej, jeno credo artysty, jeno 
cześć dla wielkości i wstręt do gadów pełzających, 
jeno podziw poety dla potężnych namiętności i odraza 
do brutalnej , szachrującej, bezmyślnej zawistnej 
ulicy. 

Kto tu jest winien? Czy głodny lud, który szuka 
cliary, aby nasycić swą zemstę? Czy Koriolan, który 
drażni tłum wijący się w mękach -głodowych? 

Kto tu jest winien? Obie strony i żad na . Sympatie 
artysty są niewątpliwie po stronie Koriolunowego bo
haterstwa, ale to nie adoracja patrycjatu politycznego, 
nie potępienie ludu walczącego o chleb i wolność, tyl
ko pokłon przed mężem fidiaszowej miary, przed czło
wiekiem pół bogiem, przed wielkością, którą stoczył 
czerw ludzkiej zawiści. 
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Wina zaczyna się dopiero od chwili, gdy głupota 
motłochu i złość trybunów wygnała z Rzymu tego co 
Rzym zbawił. Zawinił ślepy tłum, że z piedestału 
strącił i nogami zdeptał bohatera, zawinił Koriolan, 
że pozwolił zemście silniej zapłonąć od miłości, że 
uraza do ojczyzny zwyciężyła w nim sumienie i honor. 

To wszystko było pozawczoraj na scenie. To 
wszystko wyło. syczało, krwawiło w ramach najpięk
niejszych dekoracji jakie kiedykolwiek miał Koriolan 
ua scenach europejskich. 

Mniej szczęśliwa była reżyseria, która wprawdzie 
dała ulicę i tłum reinhardtowski, ale w obrazach wo
jennych rozwinęła mało pomysłowości i poprzestała 
na konwenansie dawnych inscenizacji. Natomiast wzo
rowa była historyczna dokładność kostiumów, może 
z jednym wyjątkiem „sukni pokory" Koriolana. 

W roli tytułowej Leszczy11ski dał zdumiewającą nie
spodziankę. Grai niegdyś dobrze Antoniusza w „Ce
zarze", ale od Antoniusza do Koriola na jest daleka 
Jroga, bo tu charakter wznosi się do szczytów tra
gizmu. Na tych szczytach może się troch ę chwia ł 
mlocly artysta , a le na wszystkich szczeblach drabiny 
psychologicznej stał mocno, świetny w wyrazie, de
koracyjny w pozie, szczery w każdym tonie gniewu, 
du_my i wstrętu. Piękny był jak posągi greckie, może 
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nawet za piękny jak na broczącego ze stu ran i zdzi
czałego nieco w życiu obozowym żołnierza. 

I panna Barszczewska dała w roli Wolumnii prze
pyszny typ rzymskiej matrony, tej „co Rzym zba
wia, ale syna traci". Dusza tej Rzymianki nie jest ta
kim labiryntem tajemniczym jak np. Lady Macbet. 
Jest prosta w swym heroizmie, dumna z bohaterstwa 
swego syna, trzeźwiejsza od niego przez wiek i do
~wiadczenie. Jest to ten sam typ co Koriolan, tylko 
uspokojony, tylko we mgły wieczorne spowity, tylko 
skłonny już do rezygnacji i ofiary, do której syn 
jeszcze nie dojrzał. I w tym wszystkim jest wielkość, 
jest majestat serca, prześwietlony blaskami świado
mości obywatelskiej. Taką była też Volumnia w grze 
panny Barszczewskiej. Prosta, spokojna i silna.„ 

Mniej odpowiadała intencjom autora panna Koyał
łowiczówn;; w roli Virgilii. Była ciągle jakby zalęk
nioua, a czymś więcej chyba powinna być kobieta, do 
której mówi Koriolan: „o ty moje wdzięczne milcze
nie ',. 

Reszta aktorów trzymała się na poziomie dobrej 
poprawności. Ani Nowacki w roli Aufidiusza, ani Zie
liń ski i Buszyóski w roli trybunów, ani Nowakowski 
w roli Meneniusza, nie dali nic więcej ponad szkice 
piórkowe tych wspaniałych indywidualności, które 
rzucił na płótno wieikiej tragedii geniusz Szekspira. 

11 • .W. LE.WICKI 

„ I( o r I o I a n " w T • a t r z e I m. J. S I o w a c k I e g o w K r a k o w I • 

przekład J. Paszkowsklero, inscenizacja I reżyseria J . Jednowskiego 
(„Czas" 1930 r . nr 253) 

Z bogatej puścizny szekspirowskiej znane są sze
rokiej inteligencji tylko te utwory, które utrzymują 
się jeszcze w repertuarach teatrów lub stanowią 
przedmivt obowiązkowej lektury szkolnej, Jak szkoła 
s.tarożytna i bizantyjska była tym sitem na którego 
szerokiej kratce zatrzymało się tylko po siedem tra
gedii Ajschylosa i Sofoklesa (a było ich prawie po 
setce) tak szkoła dzisiejsza forytuje nie więcej ni .i: 
siedem utworów Szkspira. Niestety Koriolan do nich 
nie należy. A że według łacińskiego przysłowia nie 
pragnie się rzeczy nieznanych („ignoti nulla cupido"), 
na piątkowe przedstawienie przyszli tylko ci, co po za 
szkołą czytali „Koriolana". Pokazało się, że jest ich 
w Krakowie dość niewielu. 

A s~koda, bo „Koriolan" bardziej chwyta za serce 
niż „Juliusz Cezar". I nie jeden własnym wzruszeniem 
mógł zmierzyć głębokość słów Juliusza Słowackiego, 
wypowiedzianych w liście do matki z 2 lutego 1844 r. 
„Dostań sobie Plutarcha i odczytaj w nim życie Ko
riolana, bo mi niedawno serce, z nim za jedno czując, 
pękło, kiedy nie mógł wytrzymać na krześle siedzący 
wódz, ale na widok matki wstał i rzucił się jej na 
szyję". Po tej scenie następują sławne słowa: „Matko, 
Rzym ocaliłaś, ale syna zgubiłaś" . Nie przytoczył ich 
Słowacki, bo szło mu jedynie o podniesienie stosunku 
syna do matki, dawno nie widzianej i tym bardziej 
utęsknionej, ale kto wie czy nawet w tym okresie 
demokracji mistycznej nie podzielał także koriolano-

wej pogardy dla brudnego, cuchnącego wrzaskliwego 
tłumu i czy mu się patrycjusz nie wydawał jakim 
„królem-duchem" Romy, pragnącym wykrzesać pa
triotyzm z masy plebejskiej za pomocą lżenia z niej 
i znęcania się nad nią. Koncepcj ę Popiela w „królu
duchu" słusznie porównano z koncepcją nietzscheań
skiego nadczłowieka, osobliwego wychowawcy za po
mocą bata i obelg. 

Dzisiejszy widz ma ucho wrażliwsze na inne tony 
dramatu szekspirowego. Spostrzega on, że pogarda 
Koriolana zwraca się nie tyle przeciw ludowi, ile 
przeciw jego przywódcom, świeżo przyzn,mym ludowi 
jego reprezentantom, trybunum ludowym: „na lichoż 
ludowi ta dra11 trybunów? od których za leżny odma
wia wyższej władzy posłuszeństwa? W zamęcie buntu 
obrano ich, w chwili gdy nie potrzeba, aby mus był 
prawem; niechże na odwrót w sposobniej szej chwili 
musi być prawem to co jest koniecznem i wplyw ich 
legnie w prochu". Z zamiarem zniesienia prawnego 
przedstawicielstwa ludowego zdradza si ę Koriolan 
nim posiadł władzę konsularną, nim d ostał w rękę 
armię i ten brak jakiegokolwiek oparcia, to zupełne 
osamotnienie jest przyczyną jego upadku - na sce
nie i w legendarnej historii. 

Na temat takiej „aktua lności" „Kori olana" dużo 
rozmawiano w piątek podczas antraktó\'/. Jest ona 
oczywiście tylko przypadkowym ziarnkiem pieprzu 
przy wspaniałej biesiadzie jaką przedstawia arcydzie-
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ło Szekspira. Reżyseria p. Jednw.rskiego urząd•ziła ją, 
według sił i środków, wcale zręcznie. Więc i okreś
lenia tekstu były celowe i inscenizacja w uproszczo
nych dekoracjach, operujących głównie ko·lumnadą 
i kotarami, efektowna, zwłaszcza, że wspomagano ją 
obficie grą różnobarwnych świateł i obsada na ogół 
szczęśliwa. Pan Wacław Nowakowski miał postawę 
bohatera wojennego, siłę w pogardz.ie i ekspresję 
w jej wyrażeniu, ale brakło mu tego żaru wewnętrz
nego, który rorzgrzewa i porywa słuchaczy, 
a nadto szerokiej skali tonów i efektów, która
by urozmaiciła jego inteligentną recytację tyrad 
bohaterskich. Toteż gra jego spotkała się z większym 
uznaniem niż entuzjazmem. Owo ciepło natomiast 
biło ze słów Wolumnii, którą p. Żmijewska może za
liczyć do swoiich najlepszych ról: ta matka bohatera 
była tak pełna w akcentach, gestach, mimice, że 

wobec niej K.crriolan schodził w scenach z nią gra
nych na drugi plan. żona Koriolana (p. Klońska-Sa
uerowa) i jej przyjaciółka (p. Leszczyńska) działały 
raczej, aparycją niż grą. Z reszty licznego zespołu, 
grającego bardoo starannie, wyróżnili się obaj trybu
nowie ludu (p.p. Kułakowski i Krzemieński). Sceny 
zbiorowe w których występował tłum wypadły bar
dzo żywo. Z drobnych niedopatrzeń raziło ubranie 
kandydata do konsulatu w plebejską szatę niebieską 
i zieloną zamiast w białą „toga candida", przyoble
czenie ludu w płaszcze - · purpurowe, niby na znak 
rewolucyjności, zredukowanie liczby senatorów pod
czas uroczystego posiedzenia do czterech - przyda
łoby się jeszcze z ośmiu paradierów. Na takie dro
biazgi nikt oczywiście nie zwrócił uwagi, a całość 
wypadła tak zajmująco, że nie możemy dość gorąco 
zalecić tego przedstawienia publiczności. (s) 

Lwowska lnac:en zac:la „Korlolana" 

(„ Teatr" 1936 r. nr 3) 

W jednym z wywiadów prasowych, którymi poprze
dz.ił swoją inscenizację „Koriolana", zrealizowaną na 
scenie Teatru Wielkiego we Lwowie, Leon Schiller 
oświadczył, że dramat Szekspira pobudził go do za
jęcia się pracą nad poetą i aktorem. I rzeczywiście, 
nastawienie na realizm interpretacji scenicznej zdaje 
się być wytyczną lwowskiego „Koriolana''. Realizm 
ten ponad wszelkiego rodzaju względy aktualności czy 
stylizacji przemówić każe przede wszystkim innym 
tekstowi literackiemu. 

J.Zł (381) 

„Koriolan'' - jak wszystkie zresztą dz.ieła Szekspi
ra - jest przede wszystkim dramatem człowieczym. 
Dlatego też momenty historyczne i społeczne tkwią 
w nim tylko funkcjonalnie. Siłą szekspirowskiego 
realizmu jest wiecznotrwałość spraw ludzkich, zawsze 
jednakich, niezależnie od kostiumów i nazw. Stąd też 
wywodzi swą niezniszczalną świeżość i aktualność 
szekspirowski repertuar teatralny. Chory na wielkość, 
związany z matką węzłem kompleksu psychicznego, 
przeżywa tragiczny wódz patrycjatu „Koriolan" sze-
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reg załamat1 w starciu z tłumem i w konflikcie z wła
sną matką. Przeciwieństwa losu walą weń potężnie, 
nie łamią go przecież śmiertelnie. W scenie ostatniej 
„Koriolan" decyduje się odważnie żyć i działać nadal. 
Cios miecza Aufidiusza, który go przeszywa, godzi 
niemal z nienacka. Pada ze strony nie istotnej dla 
walki „Koriolana". Tragizm „Koriolana" jest tragicz
nością przypadku a nie fatalną konsekwencją. 

Zestawienie z osobistym dramatem Koriolana cała 
sprawa pierwszych republikal'lskich poczynań Rzy
mu jest raczej obojętna d la istoty atmosfery utworu. 
Przeciwstawienie dumnego w odza głodnemu ludowi 
n ie jest uwarunkowane żadnym momentem dziejowym 
Dla tego też sprawa teatralnego ujęcia tej właśnie 
sprawy zajm_uje przede wszystkim widza i krytyka. 

Schiller w swej interpretacji dramatu o Koriolanie 
poszedł w k ierunku ujawnienia elementów, które 
tekst jedynfe schematyzował. Przede wszystkim -
ludu. Bohater sceniczny, deklamujący i odgrażający 
się bezwładnemu tłumowi statystów, jest post:lcią 
absurdalną, niepotrzebną. Przedstawia.iąc lud rzym
~ki jako dynamiczny współczynnik akcji, Schiller 
ożywił go, uczynił zeń jakby postać zbiorową, każdy 
jego gest i poruszenie przev.ridzial i przeniósł na plan 
pierwszy. Sceny zbiorowe zaakcentował światłem 
i muzyką. Dzięki temu walka Koriolana od raz~ na
brnła barw życia. Stała się podobna krzeszącym iskry 
uderzeniem miecza o skałę. 

Zarówno muzyka ilustrująca (układu J_ Muncla), 
,jak i światło oraz dekoracje (Andrzeja Pronaszki, nie
opisowe architektoniczne) - jakkolwiek nieprzewi
d ziane pretotekstem Szekspira - rozszerzyły w pew
nej mierze dramat, wyrażając bez słów jego liryzm, 
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a także dynamiczność. Wzbogacenie rzeczywistości 
dzieła dramatycznego z zachowaniem jego czystości 
tekstowej oto postawa Schillera-inscenizatora 
wobec „Koriolana". 

Pewne dowolności interpretacyjne znajdują się we 
wszystkich scenach zbiorowych. Z szekspirowskiego 
„Koriolana" wynika, że lud rzymski jest burzliwym, 
ale tchórzliwym motłochem. Możemy mieć o tym in-
11e zdanie, ale Szekspira antydemokraty, obrońcy 
arystokracji nawrócić już nie można. Według jego 
tekstu Koriolan spotyka się .właśnie z m°'tłochem, a nie 
z !µdem świadomym swoich spraw. Dlatego tekst ten 
nie stanowi wcale argumentu społecznego, ale jedynie 
argument psychologiczny. Inscenizacja Schillera wy
szlachetniła lud rzymski, ale dzięki temu mniej zro
zumiała stała się zaciekła niechęć i pogarda Koriola
na, przeciw temu właśnie ludowi zwrócona. 

27 odsłon „Koriolana" ściągnął Schiller do kilku
nastu, umieścił je przy tym w 7 zmianach dekoracyj
nych (zaułek Rzymu - Forum - sala senatu - dom 
Marcjusza - brama Rzymu - przed domem Aufidiu
sza - obóz Wolsków). Łączność tekstu została utrzy
mana, choć opuszczone> większość sce:n wolskiańskich, 
inne zaś wydatnie skrócono. Samo słowo tekstu „Ko
riolana" zachwycić nie mogło : przekład Józefa 
Paszkowskiego nie jest piękny. Pozostała wymowa 
gry aktorskiej. Janusz Strachocki dał Koriolanowi 
dużo cech ludzkich, starał się patos jego tyrad po 
cziowieczemu wytłumaczyć, rzeczywiście pod maską 
dumy ukazał człowieka chorego, mimo najdotkli
wszych załamań wewnętrznych przecież zrywającego 
się uparcie przeciw wszystkiemu i wszystkim. Solska 
jako Wolumnia zawiodła-, wypaczając w ten sposób 
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dw:ugłosowy sens kulminacyjnych scen sztuki. Cały 

poza tym zespół aktorski sprostał zadaniu. Wyróżnili 
się: Krasnowiecki (Au.fidiusz), Pietraszkiewicz (Try
bun Sycyniusz), Brochwicz (Bezimienny kowal). 

Realistyczna inscenizacja „Koriolana" pozwoliła 
Schillerowi schematyczne elementy dramatu przed
stawić światłem, muzyką i organizacją gestu zbioro
wego. Tekst nie został uzupełniony. To tylko poezja 
pisana wypełniła sobą kształt dzisiejszego teatru. 

„ K o r I o I a n '' w T e a t r z e P o I a k I m w K a t o w I c a c h 
Opracowanie sceniczne: Zygmunt Biesladeckl. Dekoi:acja: Józef Jarnutowskl. 
(„Ilustrowany Kurier Codzienny" 1934 r. nr 284) 

Jak wykazało doświadczenie, warunki sceny kato
wickiej nie zbyt przemawiaj ą za wystawianiem dziel 
monumentalnych. Na Sląsku, wielki dramat, w do
datku z repertuaru obcego, w warunkach dotychcza
sowych prawie nie znalazł i nie znajdzie zrozumienia. 

Dlatego wydaj e nam się, że wystawienie „Korio
lana" było raczej dziełem szlachetnej ambicji, aniżeli 
potrzeby kulturalnej. Bo trudno ukryć, że premiera 
„Koriolana'• nie udała się. Już sam \vybór sztuki 
ściągnął do teatru zaledwie parę osób, w tym nie 
widziało się nawet wszystkich „premierowców". Kie
dy zaś po zgaszeniu świateł, rozległy się zza kurtyny 
nieoczekiwane dźwięki uwertury (Beethovena) na 
sali zapanował nastrój zupełnie minorowy. Podnie
sienie kurtyny nie poprawiło bynajmniej pierwszego 
wrażenia, okazało się bowiem, że niektórzy aktorzy 
nie opanowali pamięciowo dobrze swych ról, a co 
gorsza, że nie zostali do nich odpowiednio „dopasowa
ni". Trudno również pominąć milczeniem fakt, że da
wał się porządnie całości przedstawienia we znaki 
brak należytej liczby statystów. 

W drugim i trzecim akcie, temperatura na scenie 

128 (372) 

nieco się podniosła, udzielając się zwolna ziejącej 
chłodem widowni. Aktorzy jak gdyby opanowali tre
mę, czy też niechęć do sztuki i mimo tu i ówdzie na-· 
potkanych usterek, można powiedzieć, że dramat 
szczęśliwie dobiegł do końca. 

Jeśli się tak stał·o, to sprawił to głównie p. J. Ko
chanowicz, kreujący tytułową postać Koriolana. 
I mimo pewnej rezerwy w pierwszych strofach ar
tysta ten pod koniec sztuki osiągnął takie napięcie, 
że czaśem naprawdę zdawał się przykuwać do siebie 
uwagę widowni. 

P. T. Marecka rolę żony Koriolana Wirgilii, potrak
towała z rzadką dyskrecją, natomiast druga czołowa 
postać w sztuce, matka Koriolana Wolumnia, którą 
zagrała p. Wielandowa, wypadła słabo. Mimo dosko
nałych momentów, całości nie zdołali uratować ani 
p. Godlewski jako Agryppa, ani p. p. Arnold i Winia-· 
szkiewicz jako podżegacze-trybuni, ani też inni, któ
rzy ze swych epizodów niejednokrotnie starali się 
wydobyć maksymum możliwości. 

Nowy dekorator p. J. Jarnutowski dla swych deko-
racji zdobył ogólne uznanie. (Br.) 

-
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