
WILLIAM SZEKSPm 

PERYKLES 
KSIĄŻĘ TYRU 

romans dramatyczny 

' 
I • :; -



„MARMUR NI ZŁOTE KSIĄż.~T MONUMENTY 

.MOJEJ POTĘŻNEJ NIE PRZEżY.JĄ PIEśNI" 

Szekspir Sonet 55 (fragm. 
w tłum. J. Kasprowicza). 



CELESTYN SKOLUDA 

EPICKI TEATR SZEKSPIRA 

Sceniczne losy „Per~ kiesa k~i~ria Tyru" mają wiele w!!pólne1rn z barw
nymi i z1r1ie1111~'mi przygodami bJhatera tytułowego. \V.\"~tawiony po raz: 
pienyszy ~v teJtr~e „Globc' ', 5potkał !!ię „Perykles" z wielką przychylnością! 
pubhcznosci i cieszył się poważnymi sukcesami ka!IO\•,;ymi. Niezwykła 
popularnotć tego roman5u dramatycznego znalazła sw ój wyraz w licznych. 
w2miankach literackich, w wydaniach książkowych z r. 1609 (dwa wydania). 
1611, 1619, 1630, 1635, oraz w dramacie „Marina" (1738) Gcorgc'a Lillor 
parafrazującym szekspirowskiego „Pen·kiesa". 

Po okresie wielkiego powodzenia, został „Perykks" prawic zupelnic za 
pomniany. Nie pomaga mu niewątpliwe pokrewieństwo z innymi, pO\\;sta
łymi w ostatnim okresie twórczości Sz kspira romansami dramatycznym[ 
(„Cy·mbelin'', „Opowieść zimowa", „Burza") . .Jeśli się 0 „Perykle!!ie" pa
mięta. to tyłku po to, aby mu dokuczać odmiennym traktowaniem. Wsty-· 
dzili się go nawet tłumacze i zajmowali się nim - tak jak nasz Leon 
Ulrich - po~piesznic i niedbale, jedynie dla dopełnienia zbiorowego prze
kładu. Tyryjski książę nie wracał du swych wybrzeży i czekał daremnile 
na przyjazne wiatry. 

Na \~yo~cowanie z dorobku dramaturgicznego Szekspira, skazały „Pe 
ryklesa me tylko znaczne tekstowe deformacje, nie tylko jego nieobeeuość
w pierwszym zbiorow~·m wydaniu in folio (1623) i podejrzenia, że współ
autorem dramatu był George \Vilkins lub \Villiam Rowley (partie Gowera). 
Najwięcej chyba zaszkodzila „Peryklesowi" epicka struktura dramatyczna_ 

• W miarę oddalania się od teatru elżbietańskiego w stroni:; iluzjonizmu 
1 w~ryzmu scen~ _pude!~::iwej, rosną wobec „Peryklesa" opory i niechęci. 
Dopiero ~kłonnosc1 wspolczesnego teatru dają Szek!lpirnwi !lzansi:; zapre
~entowama bardzo nam bliskiego teatru cpickil'go, który nie jest wcale -
Jakby mogło się wydawać - wynalazkiem naszych ciasów. 
. Epicka struktura „Peryklesa" uwarunk·nvana jest w znacznej mierze 
Jego genchcznymi powiązaniami z t>Piką. Ok.reślenic „romans dramatyczny' 
przylega nadzwyczaj ściHe właśnie cł o „Perykl<:>s:i.", którego fabuła wywodzi 
się w dalszej linii z romansu greckiego, pochodzącego z V wicku. Boha
tere.i;n t?go ra11_1an~u nie _b~'ł Perykles (który zresztą nic ma nic wspólnego 
z w1elk1m a.t ens.k1m nu;zem stanu), lecz Apoloniusz z Tyru. Pod koniec: 
~II wick_u_ w!ączy:t Gotf:ryd z \Viterbo .,Apoloniusza" do swego ,,Panteonu„ 
Ja.ko częs~ h1s~ori! Anhocha III. W XIV wicku w!zedl „Apoloniusz" do 
znanego sredmow1eczncgo zbioru „Gesta Romanorum". 

Fabuła ~zek!lpi~owskic~o „Peryklesa" nawiązuje do wersji pochodzącej 
z o~brzy_m1ego zb10ru wierszowanych nowel „Confessio Amantis" (1395 r .)• 
ang1elsk1ego p Jety .Johna Gowera. 

Nagrobek poety J . Gowera 

Ua.śniowa ody:!cja Peryklesa , kapryśnic i_gra jąca z mtnJf ccm i czasem, 
mkszająca z s :ibą antyk i średniowiecze, świat ziemski i b -;ski, fanta
i!'tyczny i realny, wymagała epickich ~rodkohv scenicznego w:o; r azu. Stąd 
też Szekspir sh;ga do zarzucone.i już wównas pantomimy („Dumb-Shows") 
i wprowadza nicstos waną już wtedy po!tać narratora („prcsenter"). 
Epickie elementy pojawiają się również w inn ·eh dramat ~ ch Sze kspira, 
nigdz"c jednak nie są tak zdys yplinowane jak w „Peryklesie". Osoba 
narra tora, k tórym jest poeta Gown, wprO\\ad:rn widza w altcje, koJTlentujc 
ją i oriranizujc recepcji:; widowiska. \\."~pomagaja go w wężozym zakresie 
pantomimy. Dzi1;ki tej podwójnej jolgerencji, zostaje w świadomy i celowy 
sposób zakłócona rnkcesywność akcji. Odwraca się na ~ t ' P~two zdarzeń 
i czasu. Bohaterów ,,Peryklc!la" nic obowiązuje ten 8am czar. Inny jest 
cza.s Gowera, w innym czasie działają pantomimy a w jes1cze inn ·m po
zc~.tali bohaterowie. Nic wszystkie postacie poslugują sh; tymi samymi 
planami akcji. Gower np. ma dwa plany a.kcji: plan narratora i plan 
osobi~ty postaci w!lkrzcszonej, aby mogła opowiedzieć dzhje Peryklesa, 
którą każde słowo przybliża .:Io grobu. 



Opowieść o spotkaniach, r::złącc, powrotach, o odnajdywaniu się ludzi 
w nie zawsze przyjaznym świecie, brzmi w „Perykleaie" bardzo proste, 
bardzo Po ludzku i bardzo współcześnie. I to nie tylko ze względu na 
humanistyczne wartości. O atrakcyjności „Peryklesa" decyduje również 
epicka forma dramatu. To, że zaprezentowany w „Peryklesie" teatr epicki 
zanadto przypomina Brechta, to już doprawdy nic wina Szekspira. I nie 
sądzę, aby Brecht stracił na pokazaniu elżbietańskich rodowodów jego 
epickiego teat.ru. Przeciwnie, „Perykles" lepiej potrafi wprowadzić nie
przygotowanego widza w problematykę sceniczną Brechta niż np, brech
towski „Moralitet Badeński". 

„Perykles" narzuca teatrowi interesujące i trudne zadanie zrealhowania 
epickiego dramatu w konstrukcji sceny elżbietańskiej. Rekonstrukcją sceny 
szekspirowskiej podejmowana w Polsce w sposób najpełniejszy przez 
Wilama Horzycę w inscenizacji „Romea I Julii", „Snu nocy letniej'', 
i „Hamleta" - staje się w przypadku „Peryklesa" nie tylko wyborem, 
ale koniecznością. 

Celestyn Skołuda 

ZENOBIUSZ STRZELECKI 

TEATR ELŻBIETAŃSKI 

Architektura teatru 

Teatr angielski rozwinął się w średniowieczu. Z religijnego przeradza 
się w świecki o tematyce filozoficznej i patcotycznej, z teatru na święto 
- w teatr popularny na codzień . Miejscem przedstawień są początkowo 
podwórka oberż. 

Teatrem typowym w epoce elżbietańskiej jest teatr „Glol::e" w Londynie. 
Jest to obszerny krytv dachem budynek t.rzypiętrowy, otaczający koliste 
bOisr>O pod gołym niebem. W budynku mies2lezą się galerie clla Widzów; 
są to balkony drewniane, dla ozdoby pomalowane jaskrawą farbą. 

Na boh ku, które stanowiło parter, wznosi się pomost - proscenium 
teatru, szerokości 8 rri, głębokości 12 m, wysokości 1,60 m, otoczone niską 
blilustradą. Pomost łączy się z jedr.ą ze ścian teatru; chroni go przed 
deszczem dach ·vsparty na dwóch kolumnach. Właściwa scena znajduje 
się w głębi; Jest ona dwupiętrowa; na dole, w przedłużeniu proscenium 
mieści się alkowa, nad nią balkon. Bramy po obu stronach alkowy ł<Jczą 
proEcenium z szatnia aktorów. Za scena mieści się również magazyn 
kostiumów, rekwizytornia i biblioteka. · 

Aktorzy grali na proscenium, więc byli dobrze widoczni dla ogółu pu
bliczności. Kurtynę posiadała tylko alkowa, cała scena była odsłonięta 
dla widzów. Nad dachem sceny wznosiła s'ę wieża zawierająca maszynerię 
teatru. Na jej szczycie powiewała flaga, godło teatru. Poprzez jec!ne z okien 
wieży trębaoz dawał sygnał przed początkiem przedstawienia. 

Architektura teatru elżbietańskiego rozwiązywała potrzeby ówczesnego 
dramatu, v:ymagającego licznych i szybkich zmian miejsca akcji. W alko
wie pokazywano morderstwo Dunkana, Fausta w pracowni, za kurtyną 
alkowy chował się Poloniusz, na balkonie Julia oczekiwała Romea, stąd 
Ryszard II paktował z Bolinbrokem. był to również pokład okrętu w 
„Burzy", mury bronionego miasta, na które atakujący starali się przy 
pomocy drabin wedrzeć z i:;roscenium. Balkon służył także za lożę dla 
bogatych widzów w przedstawieniach, w których nie był potrzebny do 
gry aktorów. 

Brak kurtyny w charakterystyczny sposób odbijał się na literaturze 
dramatycznej. Pisarz musiał wprowadzać i wyprowadzać ze sceny wszys
tkie swe postacie. Wyniesien;e trupa Poloniusza przez Hamleta, Hamleta 
przez żołn~erzy Fortynbrasa, króla Lira w zakończeniu - jest rozwiąza
niem niewygód sceny w sposób genialny. 

Dlaczego między dwiema kolumnami i:;roscenium nie zawieszono kurtyny, 
urr.ożliwiając pod tą osłoną usunięcie trupóv1.„? Teatr elżbietański jednak 
nie użył tego środka; kurtyna pojawi się w Anglii dop:ero pod koniec 
XVII wieku. 



\Vnętrze teatru 'londyńskiego z czasów Szekspira 
(według rysunku J de Witt. 1696) 

Wiadomości o architekturze teatru elżbietańskiego są bardzo skąpe. W ie
<Cl za nasza opiera się przede wszystkim na rysunku podróżnika holender
:.>kiego J. de Witta z roku 1516, który przedstawia teatr „Łabędź". Ciekawe 
'&i również rysunki przedstawiające teatry z zewnątrz. między innymi pa
r.orama dzielnicy teatralnej Londynu nad Tamizą z roku 1620, na której 
·widać wszystkie osiem teatrów; wysokie pierścienie lub wielokąty ozna
~zone chorągwiami. 

Dekoracje 

Dekoracja była uboga, lecz nie ograniazała się jedynie do napisów. 
'Czasami r.apisy były stosowar:e, przede wszystkim przed bramami dla ozna-
0zenia miasta, z którego wychodzą lub do którego wchodzą żołnierze. 
-Przeważnie jednak używano dekoracji fragmentarycznej. Z wieży nad 
sceną opuszczano drzewo - to dekoracja lasu, żagiel oznaczał okręt, krata 
więzienie. Te konwencje teatralne były doskonale rozumiane przez pu
' liozność. Zresztą dekorator ówczesny operuje rownie często „przystaw
.k ami" dla technicznego rozwiazania licznych zmian. W owym czasie 
-toczył się zażarty spór mi dzy teatrem klasycyzującym, którego autorowie 
uważali się za dzie«lziców E'ofoklesa, a teatrem awangardowym Ma rlowe'a, 
.;'Szekspira i wielu innych. Trwał również spór między poetami, odgrywa
jącymi role kap'.anów wyższej sztuki, a c)ramatopisarzami pogardzanymi 
i źle płatnymi. 

Oto jak w „Obronie Poezji" F. Sidney op'suje warunki teatru, dając 
'.l'lam zarazem obraz ówczesnej insC·?nizacji: 

„Mamy Azję z jednej strony . Afrykę z drug'ej i tyle r:a dodatek królestw, 
:że 2ktor gdy wchodzi musi powiedzieć gdzie się znajduje. Widzimy trzy 
k obiety pochylają ce się jakby zbierały kwiaty - należy wyobrazić sobie, 
·że scena przedstawia ogród: nagle dwie armie rzucają się na siebie, uzbro
j o ne w cztery tarcze i mieC'le. i jakież serce okaże tyle zatwardziałości, by 
:nie podziwiać tu potężnego starcia?" 

Skromna dekoracja w połączeniu z architekturą sceny stwarzała właści
wy teren gry. Dzięki temu konieczność zmian nie hamowała a kcji teatr w 
-elżbie ta ńskich . Nie było antraktów. Potrzebę odpoczynku myślowego widm 
zaspakajały sceny burleskowe, grar:e przez klownów na kanwie tekstu, 
a cz.asem i bez żadnego związku ze sztuką. 

Spjs zachowanego inwentarza dowodzi istnienia materiałów dekora
cyjnych; kilka domów, niebo, pie kło, las, pi ęć gór, dwie studnie, dwa 
więzienia, 16 murów obronnych, pustynia ... Spis rekwizytów ; śnieg, po
t wory, węże, owoce, zbroja, broń ... 

Kostium bardzo bogaty, z prawdziwych i drogocennych materiałów, ja
:>krawy, mieniący się, przeładowany i modny - stosowany był we wszy 
stkich sztukach, zarówno starorzymskich, jak współczesnych. Kostium 
historyczny z pretensją do \ ierności wejdzie w życie dopiero \ okresie 
romantyzmu. Postacie z krajów cdległych, potwory, zjawy ubierają się 

-nieco dziwaczniej, lecz bez żadnej dbałości o wierność, folklor czy konse
lnventną ctdnolitc ć fan '."'zji. Kostium był elementem na Jba rdziej deko
·:-acyj11ym w teatrze elżbietańskim. 



Publiczność 

Publiczność możemy podzielić na trzy kategorie, według zajmowanycl:Jo 
w teatrze miejsc. Najbiedniejsi, lud. drobni rzemieślnicy i mieszczanie~ 
marynarze wreszcie, obsadzają miejsca na parterze, stoją na ziemi. Bogatsi 
siedzą na galeriach, dwOirzanie na proscenium. Ci byli niemile widziani. 
przez aktorów. którym przeszkadzali w grze, rozmawiając między sobą, 
przybywając z opóżnieniem, wychodząc z hałasem podczas akcji celem 
zwrócenia na siebie uwagi. Nienawidził publiczności prosceniowej również
lud stłoczony u stóp pomostu, któremu arystokracja zasłaniała aktorów, 
przeszkadzała w uważnym słuchaniu pasjonującej sztuki. 

Ponieważ teatr był miejscem niemoralnym, kobiety dobrych obyczajów, 
chcące uczestniczyć w widowisku, zakrywały twarz maską. Panująca 
wówczas moda amerykańska palenia fajeczek, nawet przez kobiety, do
pełniała obrazu widowni elżbietańskiej. 

Przedstawienia odbywały się po południu. kończyły się przed wieczorem; 
na znak końca spektaklu opuszczano chorągiew teatru. Podczas przedsta
wienia palono wonne gałęzie. Wstęp był płatny, teatry nie mogły liczyĆ' 
na subsydia rządowe. Czasem wysiłki były wynagradzane z kasety kró
lewskiej, lub przez lorda protektora. 

Jednakże smak artystyczny widzów, mimo różnic klasowych, był d0> 
siebie zbliżony, Obyczaje dworu mało sie różniły od ludowych. Naiwność, 
grubiaństwo, porywczość, zabobon, cechowały jednych i drugich. Dra
maturg elżbietański pisze dla publiczności o wyrównanym poziomie umy
słowym. Między sceną a widownią istnieje kontakt wspólnego przeżycia
rzeczywistości teatralnej - dlatego w okresie elżbietańskim jest tylu ge
nialnych pisurzy, rlfatego możliwe s;:i sp0ry o autora „Hamleta": książę
czy aktor. ~ztu kteatralnych międ;:y 1580 a HiGO rokiem m.pimno ·więcej 
niż 1:~00! Wiele zaginęło, tekst zaś niemal wszystk;.l'll jest zdeformowany_ 

Aktorzy 

Sytuacja aktorów była początkowo niełatwa. Traktowani na 
żebrakami i złodziejami byli narażeni na więzienie i pr·~gierz:. 
zespoły teatralne szukają protekcji lordów, miłośników sztuki. 

równi z: 
To też_ 

W 1574 r. Leicester otrzymuje patent królewski, gwarantujący wolność· 
dla jego trupy_ W dwa lata póżniej, w roku 1576, powstaje pierwszy teatr 
angielski, założony przez Jamesa Burbage. Była to niewielka scenka prze
znaczona dla możnych widzów, ale otwiera ona wspaniały, choć pół wieku 
tylko liczący okres rozkwitu teatru elżbietańskiego. 

W końcu XVI wieku Londyn ma siedem teatrów, nie licząc dworskich: 
i uniwersyteckich; mieszkańców liczy wówczas ledwie 200 tysięcy. W roku 
1599 powstaje słynny teatr „Globe" zbudowany przez Ryszarda Burbage, 
syna Jamesa. Z czasem dyrektorem tego teatru zostaje Szekspir: tu grane
są jego najsławniejsze dramaty. Znakiem „Globe" jest Herkules dźwigający· 
kulę ziemską. 

PANSTWOWY TEATR im. AL FREDRY w GNIEZNU? 
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Dvrt>ktor i Kier. Art. Teatru EU GENIUSZ ANISZCZENK O 

Z-c:a On ktora Te tru EDMUND PNIEWSK I 

GOW ER 
A NTIOCH k rcil Sy,-ii 

C(JR Antioch;; 

ALI RD zauszn ik n t ioch<i 
PERYKLES Książ Tym 
HELIKANUS dostojnfa tyr.v;ski 
KLE N gubernator Tanu 
DION IZA .iego żona 
LEONIN sługa Dionizy 
GIER1 EK 
SYMONIDES l\.r<il Pentdpoi isu 
T ATZA jego ('órk ;. 

Edmund [}(>r ski 
Henryk Łopusiewicz 
Krystyno Horodyńska 

Krystyna Rutkowska 
Szymon Pawlicki 
Wirgiliusz Gryri 
Andrzej Lubieniewski 
Andrze j Niworowski 
Maria Deskur 
Szymon P awlicki 
Joa nna Jarzębsk 
Władysław Szypulski 
Irena Łęcka 
Krystyna Horodyńskci 

Krystyna Rutkowska 

Kie rowni k Liteni c k i ELESTY•' SKOŁ DA 

SIĄŻĘ TYRU 
romans dramatyczn)· 

OSOBY 

LIC:HO RYD,\ piastunka Mariny 
IVT ARSZAŁEK dworu Symonidesa 
1 RYCERZ 
BOGINI DIANA 

ER 'MON UCZOO) mąż e fe,,;k i 
FILEM · N s ługa Cerymona 
IT SŁUGA CerymonH 
f RYBAK 
RAJ FUR 
RAJFURKA 
RYGIEL sługa Rajfura 
I SZLACHCIC z Mityleny 
LI2Yl\IACH g u bernator Mityleny 
II RYBAK 
KAPITAN okr tu 

Hel ena Drzewieck<J 
Władysław Oksza 
Henryk Łopusiewicz 
.Joanna .Jarzębska 

Władysław Oksza 
Władysław Przybylski 
Sylwester Ba naszak 
\~rtadysław Przybylski 
Jerzy Głębowski 

Krystyna Niemczyk 
ylweste Banaszak 

Władysław Przybylski 
Henryk Łopusiewicz 

Jerzy Głębowski 
Szymon Paw licki 

DWORZANIN * SZLACHCIC Z MITYLENY * P NIEC • J.{ Y ERZE • K RS AR Z E * STR Ż ICY 

inscenizacja EUGENIUSZ ANISZCZENKO 

Dekou c.1e J l Z E ,, K A L I S Z :\ N Kostiumy .J A lJ W I G . POŻAKOWSKA 

O p r c. muz~·czne AI .F.KSA NDF:R SZELIG OWSKI ' Oprac. choreoplastyczn • MARCELA HILDEB R ANDT-PRL' SKA 

Asystent reżysera M A R I A O E S K U R · 



L E K Ol.I' . . ZA .J L>. \ 

Z S P O ł. T E C H N 1 O Z N ,. 

; j ro mk techm cm. J OZEF P <JLEROWlCZ 

Pm ·ownia kn1 \ 1e ka - dams1<;1 

Prneownia kraw1 ~kn - m ·~ka 

Pr;w ownia m alar. lrn 

P r acm·. nfa fry:-: .1el"sko - peruk . 

P ra ownjR La.p i !'l'kR 

Pra~owniłl .'lu. ar«.k;. 

Rekwizytor 

<:; 'l\·latl11 

, AR IA DYBOW SKA 

STANISLA W P A H.UL SKI 

WITALIS . T R ZELE K J 

TADEUSZ BIAL IEW I Z 

SZABLEWICZ 

J ÓZEF BI ŁCZYK 

FRANCISZE.K OSlRSKl 

LEON WOL NY 

EDWA RD ZALEWS KI 

STEFAN WICHNIEWICZ 
SZCZEPAN KASPRZAK 

Szybko organizują się nowe zespoły aktorskie. Kierownikiem teatru jest 
dyrektor. Aktorzy dzielą się na członków i pensjonariuszy. Pierwsi byli 
udziałowcami teatru. drudzy otrzymują wynagrodzenie miesięczne. Współ
praca była uregulowana. szCIZegółowym kontraktem., zabraniającym gry 
w innym teatrze, karzącym surowo spóźnienia i zniszczenie kostiumu. 

------==== --- -- -·· ------ ---

Kariera aktorska rozpoczynała się w wieku młodzieńczym. Kobiety w 
teatrze elżbietańskim nie występ•Jwały, role żeńskie powierzano naj
młodszym aktorom. Niejeden wsławiony w tych rolach za młodu, gra je 
również w wieku późniejszym, wywołując czasem kpiny publiczności ba
rytonowym głosem Ofelii. Aluzje do tego spotykamy u Szekspira. Rosalinda 
mówi: „Gdybym była kobietą. pocałowałabym tych spośród was, którzy 
mają brodę". Kleopatra: „„.i zobaczę męską Kleopatrę naśladującą moją 
osobę r,1ic;uczeniem". 



Najlepsi aktorzy zyskali sławę, nazwiska ich i portrety zachowały siE:: 
R. Burbage, wykonawca roli Hamleta, Field i Kynaston, którzy występo
wali w dramatach Marlowe'a. Grę aktorów utrudniali arystokraci, 3ie
dzący na pro~cenium, a również i hałas panujący na widowni, gd2.ie ni<" 
brakowało złodziei, pijaków i prostytutek. Tę atmosferę wykorzystyv,·oli 
klowni dla [,Okazów sztuczek akrobatycznych, budząc śmiech widowni, 
'lecz jednocześnie odrywając uwagę od sztuki. Szekspir piętnuje aktorów, 
chcących w łatwy sposób zdobyć poklask tłumu. Hamlet takie wskazówki 
daje swoim aktorom: „Powiesz te wiersze jak ci pokazałem - potoczyście, 
·swobodnie. I nie połykaj wyrazów, jak to robią niektórzy. Bo w takim 
razie już wolałbym, żeby moje wiersze wykrzykiwał woźny sądowy. I nie 
machaj rękami, jakbyś drzewo piłował. We wszystkim trzeba zachować 
·miarę. :Nawet, że tak powiem, w wichrze burzy, w miotaniu się nawałności 
trzeba osiągać pewną formę". 
Sława teatru i powodzenie materialne zeispołu zależy nie tylko od akto

·rów, lecz przede wszystkim od dramatów. Teatr nabywał manuskrypt 
·sztuki i wystawiał ją. Jeśli utwór miał powodzenie, teatry rywalizujące 
starały się go zdobyć przekupstwem. Gdy nie dało się przekupić suflera 
i aktorów, chwytano się innych sposobów: kilku specjalnych spisywaczy 
przychodziło wielokrotnie na pr zedstawienie i uczyło się sztuki na pamięć. 
Następnie odtwa rza li całość i dramat był gotów do grania lub do druku, 
gdyż tej pirackiej metody chwytali się również drukarz0. Nie było żadnych 
praw, które by zastrzegały autorowi własność dzieła. Przeciwnie. teatry 
często fałszowały dramat wstawkami, skrótami, przeró bkami. Szekspir 
zaczął swoją karierę pisarską jako poprawiacz ~ztuk teatralnych. .Jego 
retusze na pewno wyszły na korzyść, rzecz się miała inaczej z utworami 
Szekspira poprawianymi w innych teatrach przez mniej utalentowanych 
ówczesnych sekretarzy literackich. (. .. ) 

Inne formy teatru 

Należałoby wspomniec jeszcze o teatrze dworskim, a raczej o teatrze 
-na dworach. Zespó ł Szekspira i:;ozyskał sobie ~ławę, to też często gra na 
dworze króla , ksiażat i lordów. Teatr jego jest wyróżniany i korzysta z 
opiek i i poparcia króla. Pozwolono Scekspirowi „przedst 'J wia~ wedle swej 
wygody, komedie, tragedie, sztuki historyczne i pastorałki zarówno dla 
naszej (krćla) rozrywki osobistej. jak i da korzyści i przyjemności naszych 
·poddanych w jakimkolwiek mieście, wsi lub uniwersytecie królestwa 
naszego". 

Przedstawier:La na dworach odbywały się przeważnie w salach krytych 
pała cu, przy świetle pochodni i k <i ndelabrów. Naprzeciw podium kró
lewskie.l' o rrontow2no wysoki pomost służący za scenę teatralną. Przed
s t awienia dworskie były inscenizowane z większym bogactwem środków 
w i21ualnych, iluzjonistycznych i pirotechnicznych. Królowa Elżbieta była 
gorącą miłośniczką tea t ru, jeszcze większym adoratorem tej sztuki był 
Jakub I rc zumiejący, że dramaty szczególnie histeryczne. podnoszą splendctr 
i popularność władzy krlil ewskiej. Lecz dwór bardziej lubował się w 
maskach" v.·ystawnych \\ idowis!,ach dramatvczno-baletowo-muzycznycb 

;~ zachow~iem wszelkich maszynerii i efektó\; epoki. 

Zespoły teatralne podróżują często. Zamknięcie teatrów na skutek za
razy, sankc~e adm'nistracyjne za przewinienia, bójki, donosy wrogów teatru 
- purytanów, zmuszają aktorów do opuszczenia stolicy. \Vędrują poprzez 
Anglię ze sceną na kółkach, zatrzymując się w każdej wiosce. Podscenie 
'Służy im wówczas za garderobę, a rekwizyty i kcstiumy są jedynym ele
mentem dekoracyjnym. 

Schyłek 

Z biegiem czasu przedstawienia stają się bardziej dekoracyjne , wy
stawne efekty teatralne wzbogacają się . Podczas przedstawienia 
„Henryka VIII" z,apala się dach od strzałów 2.rmatnich i słYnny „Globe" 
ginie w płomien'ach. Przepadają manuskrypty i większość kostiumów. 
Dyrekcja i aktorzy postanawiają zbudować nowy teatr i w rok po po
żarze 30 czerwca 1614 roku przedstawienia są na nowo podjęte. Ale 
S zekspira już nie ma w Londynie. 

Na \I spaniały rozwój teatru nie wszyscy patrzą z zadowoleniem. W roku 
1632 purytanie żądają z2mknięcia jednego z teatrów bez skutku. 
Vv n2stępnym roku ukazuj2 się ostra i obszm na krytyka instytucji teatral
nych, napi5ana przez Pryne'a. Autor zostaje slrn zany na doży1:<.'0tnie więzie

nie, lecz mimo to ataki się mnożą. \V roku 1637 teatry są zamknięte na 
przeciąg jednego roku rod r;-retekstem zsrazy: po upływie terminu odży
wają na nowo. Lecz w rolrn lf42 zarzadzen i;em purytańskiego parlamentu 
teatry zostają c'efinity\vnie :rn mknięte. tudynki rozebrane. aktorzy s kazani 
na ch łostę. Teatr e'.żbietar\ski po 45 chlubnych latach zakończył życie. 

Ostatnie lata - to okrEs dekadencji. Zna czn' e wcześniej odchodzi 
Marlowe, nbity w bójce, uniknąwszy w ten si;osób spalenia na stosie za 
atei zm. Greene Lm'era w n ę dzy, umiera Beaumcnt, w roku 1616 Szekspir 
w swoim rodzinnym Stratfordzie, nieco pćźnie j Jonson, Davenant ... 

Zburzenie scen e lżbie ańskich miało don i_,;!e znaczenie w rozw oju archi
tektonicznym teatru. W traku kcnlrnrencji zwycięża scena włcska, pu
dełkowa, zarrlrnięta, cofnięta o:i widza w swój własny świat, obfita w 
c'.E·kora cie kulisov.re. próżna treścią, tezi ic'eologii, teo: a utentyczneg0 cblicza. 
Z tej sceny pudełkowej do dziś trudno się wYzwolić współczesnemu poecie 
dra m a tyczr.e mu. insceniza torowi, aktorom i dekoratorowi. ( ... ) 

\Vsunięcie sceny n a widownię, ctoczenie aktcra publicznościa . niej ednemu 
architektowi t eatru przyświeca, n i~j ecl nego reformatora kusi. Plan taki 
zaspokaja r:otrzebę nawiązania kcntaktu z widzem, \;1sp6lnego przeżywania 
1·zeczywistcści teatrnlnej: ważny v: a runek w ' rodze:J ia teatru. Frcblem ten 
odnawia się w P olsce wob~c pGrsr:ektyw zc'obycia nowego wid~ teatral
nego, nieprzywyklego do szablonów artystycznych. 

Zenobiusz Strzelecki 

(„Łódź Teatralna" 1947/48, nr 8, s. 2:3-32) 



BOLESŁAW LES MIAN 

TAJEMNICE WIDZA I WIDOWISKA 

zazwyczaj za wielki ołtarz świątyni, zwanej. te~trem, ~ważamy .. - ~~en~ 
to wszystko, co się na niej odbywa i znaJduJe, a więc - w1~0:~11s~o„ 

a:-tora i C:ekorac;e. Reszta - to znaczy: widz - w teatrz~ stan~.w1 .zyw10ł 
przygodny, podrzędny, bezimienny. Odczuwamy wprawdz1: . dosc n1:3asno· 
i zdawkowo potrz.ebę, a nawet niezbędność jego obecnosc1, a!e nie z~.
stanawiamy się nad tym głębiej. Przyszedł, aby się wzrusz.y~·. za?aw1~„ 
zadumać, i:ochwalić lub zganić, a jednocześnie - prawem J~k.1eJs taiemni-· 
cz~j \\ymiany usług _ aby się stać podnietą, racją bytu, zrodłem zapału 
ula aktorów grających na scenie. 

Widowisko bez widza byłoby ostatecznie nonsensem. Możemy n:u ~rzy
pisr ć nawet pewną wspóltwór~zość . gdyż winien. _"Vyob:a~~ią. sw~Ją, .~ntu
icją, czujną zgadliwością serca i ducha dopełmc, dos~1c, aotw orz.) c to, 

· ot. rafi' ni'gdy oddać całkowicie zbyt materialna, ograniczona„ czego n·e p · . . . .. 
ulomna scena wraz z aktorami. Podnosząc tedy wartosc w1~.za, obmzam.~ 
tym samym wartość sc-eny i aktora. Najczęściej ,,szakże .o~mzamy warto~c
widza _ dyletanta, profana, gapia - i mało nas obchoaz.i iego z.nacze~1e'. 
jego udział czynny w don·osłym zdarzeniu, w tragicznej katastrofie, ktcreJ 

kołyską i grobem jest jedynie scena. 

Mcże nikt z nas nie zamyślił się dość głęboko nad tym, jakie cuda do-· 
konywają się w chwili, gdy światła gasną i kurtyna ~ię ~odnosi. ow_o 
gaszenie świateł, potęgując widoczność sceny i ~ozta1emn1czaJąo głębi~· 
teatru, zarówno osamotnia i usamodzielnia te dwie „antytez~ teatralne 
_ widza i widowisko, cień i światło, konteomplatora i przedm10t kontem
plowany. zachowując i podkreślając ich pozorną moż.e ~drębność, stwarz~ 
jednocześnie warunki najcogodniejsze, aby wza3em z s1eb1e korzystać mogli. 

Mamy tu na myśli teatr idealny, idealnego widza i aktora. Wykluczamy 

k t nl·ezadowolenie, rozczarowanie, wszelki teatr· 
więc wszelki ry ycyzm, 

nieudany. 
Nie mamy prawa. ani potrzeby przypuszczać, że w „pomrokach .t.ea~ru" •· 

pomijając różnicę form zewnętrznych, dzieje się coś innego, amzeh na 
sC€nie. I tu, i tam zachodzi to samo zdanenie, ten sam. ~ramat, t.en sa~" 
wysiłek doskonałego c:;dtworzenia go na scenie. Przy.szllsmy. ~ow1en:1 n'.e 
p0, aby oglądać grę aktorów, lecz po to, aby wraz z mmi grac_ 1 tą grą s1~: 
upajać . Bo któż nam zaprzeczy, że wszyscy - my w „pomrokach te~tr~ 
po·grążeni, jesteśmy aktorami i chcemy „grać rolę" nie tylko w zycm„ 

lecz i na scenie. 

• 

• 

Gdy na scenie zjawia się Hamlet, w pomrokach teatru biją zgodne, 
jednakim wzruszeniem targane serca tysiąca niewidzialnych Hamletów. 
'Teatr staje się areną cudów i przeobrażeń. Podział na widza i widowisko 
.nie znajdzie tu swego uzasadnienia . Istnieją tu raczej dwa widowiska : 
jed!"O widzialne - w świetle, drugie niewidzialne - w mroku. Oba skła
dają s'ę na jedną. nierozłączną całość tajE<mniczej „akcji teatralnej". Nie 
~na pomiędzy nimi ani zasłony, ani przedziału. Scena i teatr ruszają się 
nagle ze swych posad, aby zamienić wzajem swe miejsca, dotychczas po
·zornie nieruchome. Widz przebywa już na scenie, aktor zaś najbardziej 
twórczą istotą swego ducha przenosi się w ciemne głębie teatru . 

ZrozL'mie mnie aktor subtelny, gdy powiem, że grając np. rolę królewicza 
duńskiego, wYsiłkiem owych zdolności, które istotę gry stanowią, wybiei;a 
.on daleko poza ciasne granice sceny - ku bezimiennemu żywiołowi przy
godnych widzów, cby mu nadać kształt określony, barwę pożądaną, słowem, 
aby go zhamletyzować.„ Wybiega on też i poza kontury samą postacią 
Hamleta nakreślone„. Podczas bowiem gestów. potrzebnych dla odtwo
rz.enia tej :postaci, musi on wykonać jeszcze jeden, ostatni, niepochwytny, 
a częstokroć zdradziecki, który, jak to mówią, nawiązuje nici sympatyczne 
:pomiędzy aktorem a przypuszczalnie obojętnym, opierającym się lub wrogo 
usposobionym widzem, oczarowując go i:cstacią w danym razie Hamleta, 
zmusza do odruchów sympatycznych, do utajonej w mroku współgry, do 
naśladowania bohatera, który w tej chwili jest jedynie godnym naślado
wania nie jako ideał maralny, lecz jako ideał t r agiczny, źródło najwyższych 
wzruszeń i ncpięć duchowych. A wreszcie przedzierzga widza w aktora 
i w t en sposób pozbawia go krytycyzmu i obojętności, gdyż widz jako 
taki, zawsze może zachować swój krytycyzm profana, swoją obojętność 
~ybaryty, łasego na wszelką bezmyślność i niezrozumienie, swoja na koniec 
CJbcość człowieka z innego zgoła świata . . 

Teraz już aktor może się zwrócić swobodnie i ufnie do widzów, którzy 
przestali być widzami„. Może sii; do nich zwrócić jak do współczujących 
'l. współgrających, jak do siebie samego, jak do podobnych sobie Hamle
tcJw. dla których losy głównego Hamleta na scanie są ich własnymi losami. 

Jest to chwila, kiedy aktor staje się nie tylko bohaterem sceny, lecz bo
haterem całego teatru. Ma on wówczas uczucie, iż przełamał wszelkie za
pory i granice sceny, gra jednocześnie i na niej i poza nią. jest wszędzie, 
zwycięża i triumfuje! Hamlet panuje nad tłumem zhamletyzowanym„. 
Jakimże sposobem aktor, którego na pozór wyłącznym i jedynym zadaniem 
było odegranie w granicach sceny roli Hamleta. odegrał zarazem jakąś 

inną jeszcze, niespodzianą rolę poza jej granicami i poza obrębem zamiarów 
·świadomych? Musiał chyba z przedmiotu kontemplowanego stać się na 
jedno ckamgnienie przynajmniej - kontemplatorem. Sam ujrzał nagle 
Hamleta na scen'e, zachwycił się nim i zapragnął narzucić tłumom naukę 
o naśladowaniu Hamleta . Stąd ów gest niepochwytny, ale nieodparty i de
<:ydujący, który stanowi nadmiar lub resztę zbyteczną w sumie gestów po
trzebnych dla odtworzenia samej tylko postaci Hamleta na scenie. Gest 
ów nawiązuje nici sympatyczne pomiędzy aktorem i tłumem, ponieważ 
dzięki niemu aktor przebywa już w „pomrokach teatru'', wśród samego 
tłumu. Z wykonawcy przedzierzga się nagle w twórcę, rozkazodawcę, ku
siciela„. Gra towiem nie tylko rolę Hamleta na scenie. lecz nadto rolę 
kontemplatora, któremu się Hamleł podoba i który chce aby wszyscy byli 
Hamletami„. ' 



Ma się rozumieć, w satyrze lub komedii ostatnie zdanie musielibyśmy 
wypowiedzieć negatywnie. 

Powyżs :e rozumowania szczeg ',Jn ej nabierają donio~lo~ ci, gdy na scenie· 
zjc.wia ~.ię trag;:d ia. 

Dramatu można uniknąć w życiu na 5cen'e„. Boha ter c' r amatu, który 
w pierwszej chwili porwał na5 i oczarowa ł, w nastq;::nej częstokroć zmusza 
oo rąk załamania, do !ez dławiących gc.rdlo. i"e kddy fodzi się hyć tym, 
nad którym sam płak' i... Zmieniamy swój 1,J i c; r '" zy S<!d o nim. 'Widzie
liśmy jego życie złamane z powodów po czc;śri lub zgoła przypadkowych_ 
Cierpia ł w naszych czasach, a le cierpieni o ni były ozna k=: god ,o 'ci 
najwyższej, ostatecznej. W ra wd zie zg iną ! w j a kiejś t ~m otchłani, <;i le ta 
otchłań była zbyt płytka i unik niona„ . Wa rt o s t t. ć się nim choćby na 
chwilę? Nie' Stanowczo wolelibyśmy ni e tyć nigdy „w jego skórze". 
Tragedia zaś jest zawsze nieunikniona, ni dl tego t •!ko. że f a t u m 
jest główną spn;żyną jej ruch ów poszczególnych (możemy bowiem pominą~ 

f a t u m w tragedii), I cz przede \' ·szys tkim c'late, o. że nieunikn ionym 
jest dla nas - zlanie się w jedność z ,o'1 a te rem tragicznym . Nie morny 
inr.ego wyjścia. Jakiekolwiek zajd;1 wypadki, n ·e zmienimy już pi rws ~ego 

o nim sądu. Bohater za w sze r-ozost ani dla nas bohaterem nie tylko w 
technicznym tego słowa znaczeniu' Jego zwy:::i stw a , zalety i powodze nia 
są zarówno genialne, ja k jego upadki, \\ ;,dy i nie,zczęścia. Pozaz d.rośc'my

mu cwych wad, upadków i nieszc zęść·. gdyż s ą cne w)a ~n ie m n ką god
r.c · ci na ;wyższej. A oprócz tego musi je posiada ć ćw , ce za pragna l choćby 
na chwilę przyją ć na siebie jego post<:ć ohaterską . S<i one w tym rozu
mieniu nieuniknione! Stanowią f a t u m, któr go nie możemy 

pominąć ani myślą, ani ciałem.„ 

Przybytkiem takiego właśnie f a t u m jes t tea tr i~' e a lny; kusi en nas 
do wielkich czarownych przeobrażeń drogą nieuniknionych wzrusze11 i za
chwytów, których żródło z jedne j s tronv w n<.szych zdolnościach i potrze
bach n aśladowczych, z drugie.i zaś w tęs~:nocie w iecznej do geniuszu . 
Tea tr ponvala widzowi stać się na chwilę człowiekiem ge'1 ialnym. boha
terem, nvycięzcą. W krainie sztuki gra_ rclę Ha mleta znaczy: być Hamle
te!TI. Wnętrze teatru podczas przedstawienia dram atu Szek pira staje się 

miejscem cudów, wyspą zaklętą, któr j ludnośl:. ub~ stwiaj<!Ca królewicza
duńskiego, przybrał a na siebie jego postać zew nętrzną i wewnętrzną . („.) 

Każdy z nas może dostąpić cudu takich pneot-rożeń w mierze. na jaką 
zasłużył. Wychodząc z teatru, jeszcze przez czas pewien nosirny w sobie 
zadumę nieokreśloną, która pierzcha powoli. Burżuj na jszybclej i naj
wprawniej pozbywa się owej zadumy, o którą go przyprawił taj emniczy 
proces inkarnacji. 

Może inkarnacja nie była zupełna„. 
BOLESLA W LE MIAN 

(„Kurier Warszawski" , 1909, nr 134, 
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SHAKESPEARE 

1564 - 23 kwietnia t; rodził się Willi3 m Sh;:;ke pear w m fa. st cz ku S tratford 

" ~tid ~vonem j~k~ syn kupca i r a jcy m ·e .i sk iego - Johna . 
lv82 - ~ chakespea re zen1 si z Ann~> IIa th .., wa y, cór ą chłopa z okolicy 

~tra tfo rdu. 
1586 - S l, ak si:ear 
1587 ha kespeare 

uda je ó.i q do Londynu . 

rozpo~zyna pracę w t :a trze jakc inspicjen t, a ktor 
i 2utor dram<')turgicznych r zercibek. 

1590 - Pcczątek r y inaJneJ· twórczo; ci· d t · 
„Henryk VI", cZfl ść I. 

- r-a m a urg 1czne j Shakespear e 'a: 

1591 - „He nryk VI'', częś ć II i III 
1592 - , Komed ia cmyłe k", „Tiysza 1:d III" 
1593 - „!ytus Andrcnikus", „Poskromie~ie zło n icy", 
1593 - 1~94 poematy: „Wenus i Adonis", „Lt: k recja" . 
1594 1 97 powstają „Sonety", druk. 1609. 

1595 „Romeo i Julia", „Ryszard II", „~en nocv letn iej", 
1596 - „Kro! Jan", „Kupiec w necki" • · 
1597 - „Henryk IV", część I. . 

15P8 - „Henryk IV". część II, „\.l.'iele ha:asu 0 nic" 
1599 - Henryk V" J r c · · " , „ u 1usz ezar ', „\Vesoł e kum o zki z 'Windsoru" 

Shakespeare zos taje współwłaścicielem tea tru The Gl obo" ( p d 
kulą ziemską") na prawym brzegu Tamizy " , " 

0 

1600 „Ja k się wam podoba". . 
1601 „Wieczór trzech króli", „Hamlet". 

1
165.0032 _- „T.roilus" i Kre_ ssyda'', „\Vszy·stko dobr·,..,, co si' t: , " debrze kończy". 

~r upa ,zeksp1rowska_ otrzymuje nazwę „ak torów królew. k ich". 
~h<Jkcspeare występu.: e .Po r a z cstatni jako aktor teatru Globe'" 
w sztuce Een Jansona „Sejanus". " 

1604 „Miarka za miarkę" . 
1605 „Otello". 

1606 - „Antoniusz i Kleopatra". 
1607 - „Koriolan". 

1608 „Tymon Ateńczyk". „PERYKLES". 
1609 - „Cymbelin". 
1610 - „Opowieść zimowa". 
1611 - „Burza". 
1613 - „Henryk VIII". 

l614 - Shakespeare przenosi się na stałe do Stratfordu. 
1616 -ShakEspeare umiera 23. IV. 
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