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r-rrzy rodzaje widzów składają się na to, co zwy
kliśmy nazywać publicznością: po pierwsze ko
biety, po drugie intelektualiści, po trzecie wła

ściwy tłum .Tłum domaga się od utworu dramatycz
nego niemal wyłącznie akcji ; kobiety pragną przede 
wszystkim namiętności ; intelektualiści szukają głów
nie charakterów. Jeżeli uważnie zbadać te trzy grupy 
widzów, oto co się spostrzega: tłum jest tak rozmiło
wan.y w akcji, że nieraz lekce sobie waży charaktery 
i namiętności ; kobiety , które zresztą akcja interesuje. 
~ą tak pochłoni ęte rozwojem namiętności, iż niewiele 
się przejmują rysunkiem charakterów ; intelektualiści 
zaś tak są radzi oglądać charaktery, to jest życie' ludzi 
na scenie, że choć zresztą chętnie witają namiętność 
jako naturalny wtręt w utworze dramatycznym, 
akcja im nieomal przeszkadza. Pochodzi to stąd, że 
tłum żąda od teatru nade wszystko wrażeń ; kobieta -
wzruszeń ; intelektualista - myśli. Wszyscy pragną 
rozkoszy; tłum - dla oczu ; kobieta - dla serca; inte
lektuali!Ob. - dla umysłu. W związku z tym z naszej 
sceny przemawiają trzy wyraźnie odrębne typy utwo
rów: jeden pospolity i podrzędny, dwa pozostałe -
znakomite i wyższe, lecz z których każdy jednej tylko 
potrzebie czyni zadość - melodramat dla tłumu, dla 
kobiet tragedia będąca analizą namiętności, dla inte
lektualistów komedia, która przedstawia ludzką na-
turę . · 

W uogólnieniach zawsze jest miejsce dla wyjątków; 
wiemy dobrze, że tłum - to rzecz wielka, w której 
znajdziesz wszystko: poczucie piękna obok upodoba
nia do miernoty, umiłowanie ideału zarówno jak żą-



dzę pospolitości; wiemy także, iż każdy pełnowarto
ściowy intelektualista musi w subtelnych drganiach 
serca być kobietą; i jest dla nas jasne, że siłą owego 
tajemniczego prawa, co kojarzy z sobą płci, tak przez 
umysł, jak przez ciało - nieraz w niewieście żyje my
śliciel. Co rzekłszy, i raz jeszcze prosząc czytelnika, by 
tego, co chcemy powiedzieć, nie interpretował zbyt 
bezwzględnie, podejmujemy nasze rozumowanie. 

Dla każdego, kto spojrzy poważnie na wspomniane 
tu trzy kategorie widzów, jest oczywiste, że wszyscy 
mają rację. Kobiety słusznie pragną wzruszeń, inte
lektualiści - nauki , tłum - zabawy. Z tej oczywi
stości wyprowadzamy prawo dramatu. Istotnie -
poza tą ogniową przegrodą zwaną rampą teatralną , 
a oddzielającą świat rzeczywisty od świata idealnego 
- w złożonych warunkach sztuki i natury tworzyć 
i ożywiać charaktery, to jest, powtórzmy, ludzi; 
w tych ludzi, w te charaktery tchnąć namiętności, 
które jednych rozwijają, innych odmieniają, i wresz
c ie ze zderzenia owych charakterów i namiętności 
wielkimi prawami Opatrzności wydobyć życie ludzkie, 
to znaczy wielkie, drobne, bolesne, śmieszne, straszli
we wydarzenia które zawierają dla serca ową rozkosz 
nazywaną ciekawością, a dla umysłu ową naukę na
zywaną morałem - oto cel dramatu. Jak widzii:ny, 
dramat spokrewniony jest z tragedią obrazem namięt
ności, z komedią zaś - obrazem charakterów. Dra
mat - to trzeci wielki rodzaj, ogarniający i zapła
dniający dwa pierwsze. Corneille Moliere istnieliby 
niezależnie jeden od drugiego, gdyby nie było pomię
dzy nimi Szekspira podającego pierwszemu lewą, 
drugiemu prawą rękę . W ten sposób dwie przeciwne 
elektryczności: komedii i tragedii stykają się, a po
wstała stąd iskr;:i. - to dramat. 

(.„) Jaki jest z punktu widzenie filozofii _dziejów 
sens tego dramatu? Wytłumaczymy to. 

W momencie gdy ma runąć jakaś monarchia, można 
zaobserwować szereg zjawisk. Przede wszystkim za
czyna się rozprzęgać klasa szlachecka, przy czym od
bywa się to w taki oto sposób: 

Królestwo chwieje się, dynastia wygasa, prawo
rządność wali si ę w gruzy; jedność polityczna kruszy 
się, rozgrywana intrygami; góra społeczeństwa wy
radza się i degeneruje; u wszystkich odczuwa się 
śmiertelne osłabienie tak zewnętrzne, jak wewnętrzne; 
wielkie instytucje państwowe runęły, tylko drobne 
trwają - smętne to widowisko ; nie ma już policji, ani 

armii, ani finansów, każdy zdaje sobie sprawę, że zbli
ża się koniec . Stąd we wszystkich umysłach żal po 
dniu wczorajszym, lęk przed jutrem, nieufność wo
bec każdego, zniechęcenie do wszystkiego, głęboki 
niesmak. A że niemoc państwa lęgnie się w jego gło
wie, arystokracja, która jej dosięga, pierwsza pada 
cfiarą . Co się z nią wówczas dzieje? Część szlachty -
najmniej uczciwa i najbardziej wyra~howana, ,- po
zostaje przy dworze. Wszystko ma się zapasc, czas 
nagli, trzeba się spieszyć, trzeba się bogacić, tuczyć 
się i korzystać z okoliczności. Wszyscy myślą już tylko 
o sobie. Każdy - bez litości nad krajem - wykrawa 
sobie osobistą dolę z wielkiej niedoli powszechnej. 
Jest dworakiem, ministrem - pilno mu do szczęścia 
i potęgi. Jest sprytny ,demoralizuje się i dobija celu. 
Ordery państwowe, godności, posady, pieniądze - za
garnia się wszystko, si ęga się po wszystko, wszystko 
rabuje, każdy żyje już tylko ambicją i chciwością . 
Tajne zaburzenia mogące być wynikiem ułomności 
człowieczej skrywa pod zewnętrzną powagą . A że 
pierwszym warunkiem tego życia oddanego próżno
ściom i rozkoszom pychy jest przekreślenie wszelkich 
uczuć przyrodzonych - człowiek staje się okrutny. 
Kiedy wybije godzina niełaski, w duszy odtrąconego 
dworaka rozwija się coś potwornego i człowiek prze
mienia się w demona. 

Rozpaczliwy stan państwa zwraca drugą połowę 
szlachty - tę zacniejszego charakteru i zacniejszego 
rodu - na inną drogę. Ci wycofują się, wracają do 
swych pałaców, rezydencji, majątków. Brzydzą się in
teresami, nic nie mogą poradzić, koniec świata się 

· zbliża; cóż tu począć i na co się zda smutek? Trzeba 
się oszołomić, zamknąć oczy, żyć, pić, kochać, używać. 
Któż wie, czy się ma jeszcze przed sobą rok choćby? 
Pewnego poranka uderza weń nieszczęście. Oto, cho
ciaż państwo ku ruinie szybkim zmierzało krokiem, on 
zrujnował się pierwszy. Wszystko skończone, wszyst
ko spłonęło. Z całej tej wspaniałej, płomiennej egzy
stencji nie pozostało nic, nawet dym po niej się roz
wiał. Tylko popiół, nic więcej. Zapomniany i opusz
czony przez wszystkich - z wyjątkiem wierzycieli -
zubożały szlachcic staje się, ot, czym się da: po trosze 
awanturnikiem, po trosze zawadiaką, po trosze cyga
nem. Pogrąża się i znika w tłumie - w olbrzymiej 
czarnej masie bez blasku, którą dotychczas dostrzegał 
pod stopami. Zanurza się, chroni się w niej. Nie ma 
już złota, ale zostaje mu słońce, bogactwo tych, któ
rzy nic nie mają . Niegdyś zajmował szczyty społeczne, 



teraz zamieszkał w dole i godzi się z tym; kpi sobie 
z ambitnego krewniaka, który jest bogaty i możny; 
staje się filozofem i porównuje złodziejów do dwora
ków. Przy tym jest dobry, dzielny, szlachetny i ro
zumny; mieszanina poety, włóczęgi i księcia; śmieje 
się ze wszystkiego; jak niegdyś swoją służbę, dzisiaj 
napuszcza kompanów, by sprawili lanie patrolowi 
nocnemu - lecz sam nie przykłada ręki; w obejściu 
kojarzy z niejakim wdziękiem arogancją markiza 
z bezczelnością włóczęgi; zbrukany na zewnątrz -
wewnątrz czysty; a z jego wielkopaństwa pozostały 
mu jedynie: honor, którego strzeże, nazwisko, które 
zataja, i szpada, którą pobrzękuje. 

Jeżeli ten podwójny obraz, jaki naszkicowaliśmy, 
w pewnym momencie występuje w historii wszystkich 
monarchii, to szczególnie wyraźnie jawi się on w Hisz
panii pod koniec XVII wieku. Tak tedy, gdyby auto
rowi, czego bynajmniej nie utrzymuje, udało się wy
razić w niniejszym dramacie tę cząstkę jego myśli, 
pierwszą połowę owoczesnej arystokracji wcieliłby 
don Salluste, drugą - don Cezar. Jest to, ma się rozu
mieć, para kuzynów. 

(„.) Przyglądając się wciąż tej monarchii i tej epoce, 
poniżej arystokracji, podzielonej w ten sposób i po
niekąd uosobionej w dwu wymienionych postaciach, 
widzimy poruszającą się w mroku jakąś rzecz wielką, 
ciemną i nieznaną. To lud. Lud, który posiada przy
szłość, a nie posiada teraźniejszości: lud - sierocy, 
ubogi rozumny i silny; umieszczony bardzo niskc, 
a mierzący bardzo wysoko; noszący na grzbiecie pię
tno niewolnictwa, a w sercu przeczucia geniuszu; 
lud - sługa wielkich panów, a rozmiłowany, wśród 
swej nędzy i poniżenia, w jednej postaci, która w tym 
rozpadłym w gruzy społeczeństwie przedstawia dla 
niego w boskiej aureali władzę, miłosierdzie i żywot
ność. Ludem byłby Ruy Blas. 

I oto nad tymi trzema ludźmi którzy w takim uję
ciu ożywialiby w oczach widza trzy sprawy, a w tych 
trzech sprawach całą monarchię hiszpańską w XVII 
wieku, ponad tymi trzema ludźmi - istota czysta 
i promienna, kobieta, królowa. Nieszczęśliwa jako 
żona, bo jak gdyby rJe miała męża; nieszczęśliwa jako 
królowa, bo jak gdyby nie miała króla; nachyla się ku 
tym, co są niżej od niej - przez królewską litość, 
a może także instynktem kobiety - i patrzy w dół, 
podczas gdy Ruy Blas, lud patrzy w górę. 

Idea, podobnie jak góra może mieć kilka zarysów. 
To zależy od miejsca, z którego się patrzy. Niech nam 
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będzie wolno - gwoli większej jasności naszego rozu
mowania - wystąpić z niewspółmiernie ambitnym 
porównaniem: Mont-Blanc oglądany z Croix-de-Fle
cheres nie jest podobny do Mont-Blanc oglądanego 
z Sallenches. A przecie - to wciąż Mont-Blanc. 

Podobnie - z wielkiej wysokości spadając bardzo 
nisko - ten dramat, którego wyłożyliśmy sens histo
ryczny, przedstawiałby zgoła odmienne oblicze, gdyby 
został potraktowany z punktu widzenia jeszcze znacz
nie wyższego, z punktu widzenia czysto ludzkiego. 
Wówczas don Salluste okazałby się wcieleniem egoi
zmu, ustawicznej zabiegliwości; don Cezar, jego prze
ciwieństwo- uosabiałby bezinteresowność i beztroskę; 
w Ruy Blasie ujrzano by geniusz i namiętność dła
wione przez społeczeństwo i wzbijające się tym wyżej, 
im gwałtowniejszy jest ucisk; królowa wreszcie -
byłaby cnotą trawioną przez nudę. 

Ze stanowiska wyłącznie literackiego aspekt owej 
idei nazwanej imieniem Ruy Blasa jeszcze by się 
zmienił. Można by tam dojrzeć personifikację i skrót 
trzech głównych rodzajów sztuki: don Salluste byłby 
dramatem, don Cezar - komedią, Ruy Blas - tra
gedią. Dramat zawiązuje akcję, komedia ją gmatwa, 
tragedia - przecina. 

Wszystkie te aspekty są słuszne, ale żaden z nich 
nie jest pełny. Prawda absolutna zawiera się dopiero 
w całości utworu. Niechaj każdy tam znajdzie, to cze
go szuka, a poeta - który zresztą nie śmie do tego 
pretendować - osiągnie swój cel. Treść filozoficzna 
Ruy Blasa - to lud rwący się do wyższych regionów, 
treść ludzka - to lokaj zakochany w królowej. („.) 

A to, cośmy powiedzieli o Ruy Blasie, wydaje się 
nam oczywiste w zastosowaniu do każdego innego 
utworu. Czcigodne dzieła mistrzów właśnie tym się 
wyróżniają od innych, że dają więcej aspektów do ba
dania. Tartuffe jednych rozśmiesza a innych przeraża, 
Tartuffe to wąż domowy albo obłudnik, albo-obłuda. 
To jest raz człowiek, a raz-pojęcie. Otello-to dla je
dnych Murzyn zakochany w białej kobiecie; dla in
nych-parweniusz, który poślubił patrycjuszkę; jedni 
widzą w nim zazdrośnika, drudzy-zazdrość samą. 
A ta różnorodność aspektów w niczym nie uszczupla 
zasadniczej idei utworu. Jak to już powiedzieliśmy 
gdzie indziej: tysiąc gałęzi i jeden pień. 

(„.) W roku 1700 Ludwik XIV bierze spuściznę po 
Karolu V, tak jak Napoleon w roku 1800 po Ludwi
ku XVI. Te wielkie widma dynastii, chwilami uświet-

niające historię, stanowią dla autora piękne i melan
cholijne widowisko, na którym jego spojrzenie często 
się zatrzymuje. Niekiedy próbuje on przenieść coś 
z tego do swych utworów. Tak więc chciał napełnić 
Hernaniego światłem jutrzenki, a Ruy Blasa zaćmić 
mrokami zmierzchu. W Hernanim słońce dynastii 
austriackiej wschodzi, w Ruy Blasie zachodzi. 

Przekład Gabriela Karskiego 



VICTOR HUGO 

PIĘKNO 

SŁUŻY PRAWDZIE 

O umysły, bądźcie pożyteczne! Służcie czemuś! Nie 
odwracajcie się z niesmakiem, kiedy trzeba działać 
skutecznie i dobrze. Sztuka dla sztuki może jest i pię
kna, lecz sztuka dla postępu jest jeszcze piękniejsza. 
Dobrze jest marzyć, jeszcze lepiej jest marzyć o uto
pii. Snów wam trzeba? A więc śnijcie o lepszym c~ło
wieku. Chcecie marzy.ć? Niech więc marzeniem 
waszym będzie ideał. Prorok szuka samotności, nie 
odosobnienia. Rozplątuje on i rozwija łączące go 
z ludzkością nici, co znajdują się w duszy jego, po
wiązane i pozwijane w pasma; ale ich nie rwie. Od
chodzi w pustynię, aby rozmyślać. O czym? - o zbio
rowości ludzkiej . Nie do lasów przemawia, lecz do 
miast. Patrzy on, jak kłoni się pod wiatrem nie tra
wa, lecz ludzie; słowem swoim przestrzega nie lwy, 
lecz tyranów. Biada ci, Achabie, biada wam! - taki 
jest krzyk wielkiego samotnika . A potem płacze . 

Co opłakuje? Odwieczną niewolę babilońską, którą 
niegdyś cierpiał Izrael, a którą dzisiaj cierpi Polska, 
Rumunia, Węgry, Wenecja. Czuwa myśliciel dobry 
a posępny; śledzi, nasłuchuje , wypatruje, wytęża słuch 
wśród ciszy, wytęża wzrok wśród ciemności, wysuwa 
szpony swe w stronę złych. Proszę , spróbuj mówić 
z nim o sztuce dla sztuki; z tym mnichem w celi ide
ału. Ma on swój cel i ku niemu zmierza, a cel jego
to lepsze jutro. Jemu się poświęcił . 

Lecz wielu oburza się, protestuje. Wielu sądzi, że 
podjęcie się uzdrawiania ran społecznych, ulepszanie 
kodeksów, oskarżanie ustawy przed prawem, wyma
wianie tych wstrętnych słów: więzienie, strażnik, ska
zaniec, dziewczyna publiczna, kontrolowanie reje
strów policyjnych, domaganie się bezpłatnej pomocy 

lekarskiej, badanie płac i bezrobocia, kosztowanie 
czarnego chleba ubogich, szukanie pracy dla wyrobni
cy, zestawianie próżniaka w mon~klu z leniem V: łac~
manach, obalanie przegrody ciemnoty, otw1erame 
szkół, pokazywanie liter małym dzieciom, piętnowa.
nie sromoty, nikczemności, błędu, występku, zbrodni, 
niewiedzy, dopominanie się o pomnożenie elementa
rzy, głoszenie równego dla wszystkich prawa do słoń
ca, polepszanie strawy dla serc i rozumów, pojenie 
i karmienie, domaganie się rozwiązań dla zagadnień 
i butów dla bosych stóp - nie jest to sprawa lazu
rów. Wielu sądzi, że sztuka - to jedynie lazury nie
bieskie. 

Tak, sztuka to błękit nieba; lecz jest to błękit , 
z którego wysokości spada promień, co wypełnia zia r
nem kłos żyta, żółci kukurydzę, zaokrągla jabłko, złoci 
pomarańcze, słodzi winogrono. Powtarzam raz jeszcze: 
im więcej usług, tym więcej piękności. I gdzie tu 
uchybienie, gdzie pomniejszenie? Ani jednej gwi~zdy 
nie odejmuje niebu fakt, że za jego to sprawą doJrze
wają buraki, gęstnieje koniczyna, lucerna i siano, że 
podlewa ono kartofle, że pomaga w pracy rolnikov\' i 
na polu, w winnicy i w ogrodzie. 

Bo bezkres nie pogardza użytecznością i czyż traci 
coś z tej przyczyny? Czy ogromny, żywotny fluid, któ
ry zwiemy magnetycznym czy też elektrycznym, two
rzy mniej wspaniałe błyskawice wśród otchłani chmur 
dlatego, że zgodził się służyć za sternika w barce, że 
kieruje zawsze ku północy maleńką strzałkę, którą 
jemu, wielkiemu przewodnikowi, w opiekę oddai:o? 
Czy jutrzenka na niebie traci coś ze swej wsparua
łości, ze swego szmaragdu i ze ~wej purpury, czy 
zmniejsza się jej majestat, urok i blask dlatego, ze 
przewidując pragnienie małego owada, troskliwie 
umieszcza w kielichu kwiatu kroplę rosy, tak potrze
bnej pszczole? 

A wielu obstaje przy swoim; poezja społeczna , po
ezja ludzka, poezja dla ludu, gderliwe narzekanie na 
zło i domaganie się dobra, rozgłaszanie powszechnego 
oburzenia, lżenie despotów, przywodzenie łotrów do 
rozpaczy, wyzwalanie prostego człowieka, rozwój du
chowy, rozpraszanie ciemności, wiedza o tym, że ist
nieją złodzieje i tyrani, czyszczenie więzień, opróżnia
nie kubłów z nieczystościami życia publicznego. Poli
hymnia z zawiniętymi rękawami, która bierze się za 
tę grubą, ordynarną robotę - a fe! 

Strzeżcie się, wy, którzy zakreślacie nieprzekraczal
ne kręgi dookoła poety, bo stawiacie go poza losem 



człowieka. Poeta może i pow1ruen wzlatywać poza 
swoje ludzkie przeznaczenie na swych skrzydłach 
wznoszących go wysoko, może on również znikać 
w głębinach, ale pod warunkiem, żeby pojawił się 
znowu. Niechaj odchodzi, lecz nichaj wraca. Niechaj 
ma skrzydła dla nieskończoności, ale stopy dla ziemi, 
skoro widzimy, jak umie latać, zobaczmy również, że 
umie chodzić . Niechaj znowu się weń przyobleka. Ci, 
co widzieli go jako archanioła, niechaj odnajdą go ja
ko brata swego. Niechaj gwiazda, która jest w tym 
oku, zapłacze łzą i niechaj ta łza będzie ludzka. Taki 
ma być poeta: i ludzki i nadludzki równocześnie. Ale 
być całkowicie poza losem człowieka-to tyle, co wca
le nie być. Pokaż mi, geniuszu, stopę twoją, zobaczmy, 
czy masz, jak i ja, pył ziemski na podeszwie. 

Silni pomagać mają słabszym, wielcy-małym, wol
ni-zakutym w łańcuchy, myśliciele-nie wiedzącym, 
samotnicy-rzeszom, takie jest prawo, od Izajasza po 
Woltera. Kto się tym prawem nie rządzi-może być 
i geniuszem, lecz tylko luksusowym geniuszem. Nie 
biorąc do rąk spraw tej ziemi sądzi on, że oszyszcza 
się, a tymczasem się unicestwia. Jest wyrafinowany, 
jest subtelny, jest wykwintny, być może, ale nie jest 
wielki. Pierwszy lepszy, pospolicie użyteczny ale 
przecież użyteczny, słusznie zapytać może widząc tego 
nieprzydatnego geniusza: „Kim jest ten nierób?" Am
fora, co nie chce nosić wody ze studni, zasługuje na 
szyderstwo dzbanów. 

Ze królowie mówią poecie: „Bądź bezużyteczny"
rzecz to zrozumiała; lecz ludy mu tego powiedzieć nie 
mogą. A poeta jest dla ludu. Pro populo poeta-pisał 
Agrippa d 'Aubigne." Wszystko dla wszystkich!"-wo
lał św. Paweł. Czym jest duch? Jest on żywicielem 
dusz. Poeta zrodzony jest z groźby i z obietnicy zara
zem. Niepokój, który za jego sprawą odczuwają cie
miężyciele, uspakaja i pociesza uciskanych. Chwałą 
poety jest spędzanie snu z powiek katów śpiących 
w łożach z purpury. Często dzięki poecie właśnie, ty
ran budząc się mówi: „Żle spałem tej nocy" . Prawo d a 
poety mają wszyscy niewolnicy, wszelakie przygnę
bienie, wszelakie cierpienie, wszelakie złudzenie , 
wszelakie rozpacze, wszelakie głody i wszelakie prag
nienia; ma on wierzyciela-ludzkość. 

Poeta jest wielkim sługą i w niczym mu to nie 
przynosi ujmy. Nie przestają w nim śpiewać wszelkie 
głosy tajemne, bo skoro zachodzi potrzeba, spełnia 
swój obowiązek i krzyczy krzykiem całego ludu, bo 
tak być powinno, z piersi jego wydobywa się szloch 
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całej ludzkości. A że odzywa się pełnym głosem - nie 
wynika stąd wcale, by nie mógł i szeptać cicho. Nie 
przestaje on z tej przyczyny być powiernikiem, cza
sami nawet i spowiednikiem serc. Nadal przebywa ja
ko trzeci z tymi, co kochają, z tymi, co marzą, z tymi, 
co tęsknią, cień jego głowy kładzie się o zmierzchu 
między głowami dwojga zakochanych. Z wierszami 
miłosnymi Andrzeja Cheniera sąsiadują w zgodzie 
i ładzie gniewne rymy: „A ty, cnoto, płacz, jeżeli 
umrę". Poeta jest jedynym żyjącym, któremu dany 
został i grzmot, i szept, jak przyroda ma on w sobie 
i pioruny chmurne, i drżenie listka na drzewie. Przy
chodzi on na świat po to, by pełnić podwójną funkcję, 
funkcję indywidualną i funkcję publiczną, i z tej to 
przyczyny musi on mieć, żeby tak rzec, dwie dusze . 

Enniusz mawiał: „Mam ich trzy. Duszę oskijską, 
duszę grecką i duszę latyńską". Prawda, że nawiązuje 
tu tylko do miejsca swego urodzenia, do miejsca swe
go wychowania i do miejsca, w którym rozwijała się 
jego działalność obywatelska, a zresztą Enniusz był 
zaledwie szkicem poety, wielkim, lecz nie ukształto
wanym. 

Nie ma poety bez tej działalności duszy, która jest 
wyrazem sumienia. Stare prawa moralne domagają 
się potwierdzenia, nowe prawa moralne domagają się 
odkrycia; oba te ciągi nie bez wysiłku dają się przy
pasować do siebie. Wysiłek ten przypada w udziale 
poecie. W każdej chwili życia swego wypełnia on za
dania filozofa. Bronić musi, zależnie od zagrożenia, to 
wolności umysłu ludzkiego, to wolności ludzkiego 
serca, bo miłość nie mniej święta jest od myśli. Nic 
z tego nie jest sztuką dla sztuki. 

Poeta pojawia się wśród istot bezmyślnie porusza
jących się po świecie, które żywymi ludźmi nazywa
my, po to, by - jak antyczny Orfeusz - oswajać złe 
instynkty, tygrysy, które mieszkają w człowieku, po 
to, by - jak Amfion legendarny - poruszać wszyst
kie kamienie, przesądy i zabobony, by wprawić w 
ruch nowe głazy, odnowić podwaliny i fundamenty 
i przebudować miasto, czyli społeczeństwo. 

I zaiste, trudno jest bez uśmiechu wypowiadać 
przypuszczenie, jakoby ta usługa, ta współpraca z cy
wilizacją powodować mogła w swym skutku umniej
szenie piękności poezji i godności poety. Sztuka poży
teczna zachowuje i powiększa wszystkie uroki, 
wszystkie wdzięki , wszystkie czary. Nie poniżył się 
Ajschylos ujmując się za sprawą Prometeusza, czło
wieka postępu, ukrzyżowanego na Kaukazie przez 

siłę i pożeranego żywcem przez nienaw1sc; nie po
mniejszył się Lukrecjusz dlatego, że rozluźnił więzy 
bałwochwalstwa, że wydobył myśl ludzką z krępują
cych ją powijaków religii, arctis nodis relligionurn; 
piętnowanie tyranów czerwonym żelazem proroctwa 
nie poniżyło Izajasza; obrona ojczyzny nie popsuła 
Tyrteja. Piękno nie zostaje zdegradowane dlatego, że 
służy wolności i podniesieniu ludzkich rzesz. Oswobo
dzony lud nie jest złym zakończeniem strofy. Nie, 
użyteczność patriotyczna i rewolucyjna niczego nie 
odejmuje poezji. Olbrzymia góra Griitli, co wśród ur
wisk swoich udzieliła schronienia groźnej przysiędze 
trzech chłopów, której wynikiem stała się wolność 
Szwajcarii, nadal bywa o zmierzchu wielką bryłą po
godnego cienia pełnego stad, gdzie niezliczone i nie
widzialne dzwoneczki dzwonią łagodnie pod jasnym 
niebem nadchodzącego wieczoru. 

Przekałd , Hanny Szumańskiej-Grossowej 



NIE MA POETY BEZ TEJ DZIAŁALNO
ŚCI DUSZY, KTÓRA JEST WYRAZEM 
SUMIENIA- STARE PRAWA MORALNE 
DOMAGAJĄ SIĘ POTWIERDZENIA, NO
WE PRAWA MORALNE DOMAGAJĄ SIĘ 
ODKRYCIA. 

VICTOR HUGO 

CHARLES BAUDELAIRE 

VICTOR HUGO 

( ... ) Victor Hugo był od samego początku 
człowiekiem najhojniej obdarzonym, naj
\vidoczniej wybranym do tego, by poprzez 
poezję wyrazić to co nazwałbym t a j e m
n i cą życia. Natura, która nam pozuje 
wszędzie, gdzie tylko się obrócimy, i która 
nas spowija jakby tajemnicą, przedstawia 
się nam w wielu postaciach jednocześnie , 
z których każda o tyle żywiej odbija się 
w naszym sercu, o ile bardziej jest dla nas 
zrozumiała i o ile my na nią jesteśmy bar
dziej wrażliwi; forma, poza i ruch ,światło 
i kolor, dźwięk i harmonia. Muzyka wier
szy Victora Hugo dostosowuje się do głę
bokich harmonii natury. Victor Hugo jako 
rzeźbiarz wycina w swoich strofach nieza
pomnianą formę rzeczy; jak malarz je roz
jaśnia ich własnym kolorem. Te trzy wra
żenia przenikają umysł czytelnika jedno
cześnie, jak gdyby pochodziły bezpośrednio 
od natury. Z tego potrójnego wrażenia 
wynika mor al n ość rzec z y. Żaden 
artysta nie jest od niego bardziej uniwer
salny, zdolniejszy od wchodzenia w kon
takt z siłami uniwersalnego życia, lepiej 
usposobiony do nieustannego pogrążania 
się w naturze. Nie tylko jasno wyraża , do
kładnie tłumaczy to, co wyraźne i jasne; 
ale wyraża z koniecznością to, co jest ciem
ne i zawile objawione. Dzieła jego obfitują 
w rysy tak niezwykłe, że moglibyśmy je 
nazwać sztucznością, gdybyśmy nie wie-



dzieli, że są one dla niego najzupełniej na
turalne. Wiersz Victora Hugo umie duszy 
ludzkiej przekazać nie tylko najbardziej 
bezpośrednio przyjemności, lecz także 
wrażenia najbardziej ulotne, najbardziej 
skomplikowane, najbardziej moralne (u
myślnie mówię: wrażenia moralne), które 
nam są podsuwane przez byt widzialny, 
przez naturę nie ożywioną czy tak zwaną 
nieożywioną; nie tylko postać bytu poza
ludzkiego, roślinnego czy mineralnego, 
lecz także jego fizjonomię, jego spojrzenie, 
jego smutek, jego tkliwość, jego szaleńczą 
radość, jego odpychającą nienawiść, jego 
oczarowanie lub jego strach; w końcu, in
nymi słowy, wszystko co ludzkie, a także 
wszystko, co boskie, święte lub diaboliczne, 
gdziekolwiek się objawi. 

Ci, którzy nie są poetami, tego nie rozu
mieją. Jednego dnia zjawił się Fourier, 
aby nam ze zbytecznym namaszczeniem 
objawić tajemnice a n a 1 ogi i. Nie negu
ję wartości niektórych jego drobiazgowych 
odkryć, chociaż uważam, że mózg jego za
nadto był przejęty ścisłością materialną, 
aby uniknąć błędów i osiągnąć od razu mo
ralną pewność intuicji. Równie dobrze 
mógł nam wskazać wszystkich znakomi
tych poetów, z których czytająca ludzkość 
czerpie swą edukację, kontemplację przy
rody. Zresztą Szwedenborg, który miał 
o wiele większą duszę, już uczył nas, że 
„niebo to bardzo wielki człowiek" ; że 
wszystko, forma, ruch, liczba, kolor, za
pach, jest tak w duchowym, jak w natural
nym porządku znaczące, wzajemne, odwra
calne, odpowiednie. Lava ter ograni
czając demonstrację uniwersalnej prawdy 
do twarzy ludzkiej, wytłumaczył nam du
chowy sens konturu, formy, wymiaru. Jeśli 
rozrzeszymy tę demonstrację (mamy do te
go nie tylko prawo; lecz byłoby nam nie
skończenie trudno postąpić inaczej) docho
dzimy do tej prawdy, że w_szystko jest hie
roglificzne, a wiemy, że symbole są ciemne 
tylko w sposób względny, to znaczy zależ
nie od czystości, dobrej woli albo wrodzo
nej przenikliwości dusz. Czymże więc jest 

TADEUSZ SZANIECKI 

poeta (biorę to słowo w najszerszym zrozu
mieniu), jeśli nie tłumaczem, interpretato
rem szyfrów? U znakomitych poetów nie 
ma metafory, porównania czy epitetu, któ
ry by się nie stosował do danej okoliczno
ści z matematyczną dokładnością, ponieważ 
te porównania, te metafory, i te epitety są 
zaczerpnięte z niewyczerpanych źródeł 
p o w s z e c h n e j a n a 1 o g i i i nie mogą 
być czerpane skądinąd. Teraz zapytam, czy 
szukając skrupulatnie nie tylko w naszej 
historii, ale w historii wszystkich ludów, 
znajdzie się wielu poetów, którzy byliby 
tak wspaniałym jak Victor Hugo zbiorem 
ludzkich i boskich analogii. Wiem o biblij
nym proroku, któremu Bóg kazał zjeść 
księgę. Nie wiem, w jakim uprzednim 
świecie Victor Hugo zjadł słownik języka, 
którym miał powołanie mówić; lecz widzę, 
że słowo francuskie, wychodząc z ust, stało 
się światem, wszechświatem barwnym, me
lodyjnym i pełnym ruchu. Nic nie wiem, 
w wyniku jakich okoliczności historycz
nych, przeznaczeń filozoficznych, gwiezd
nych układów, urodził się wśród nas ten 



człowiek; nie sądzę, aby moim obowiąz
kiem było to zbadać. Może dlateego po pro
stu, że Niemcy miały Goethego, a Anglia 
Szekspira i Byrona. Victor Hugo należał 
do Francji. Widzę w historii ludów, że każ
dy z nich ·po kolei powołany jest do podbi
cia świata, z panowaniem poetyckim być 
może tak samo jest, jak z królestwem mie
czy. 

Z tej zdolności wchłaniania życia ze
wnętrznego, nie spotykanej w tym rozmia
rze i z tej potężnej zdolności do rozmyślań, 
wyniknął u Victora Hugo bardzo szczegól
ny charakter poezji, pytający, tajemniczy 
i jak natura olbrzymi a drobiazgowy, spo
kojny a ożywiony. Wolter nie widział ta
jemnic w niczym lub w rzeczach bardzo 
niewielu. Ale Victor Hugo nie rozcina wę
złów gordyjskich rzeczywistości z wojsko
wą niefrasobliwością Woltera; przepaście 
mu objawiają jego czułe zmysły; wszędzie 
widzi tajemnice. I rzeczywiście, gdzie ich 
nie ma? Stąd to uczucie lęku, które przeni
ka wiele z jego pięknych poematów; stąd 
ten zgiełk, ten natłok, to walenie się wier
szy, te masy burzliwych obrazów, unoszo
nych z szybkością chaosu, który pierzcha; 
stąd te częste powtórzenia słów, z których 
wszystkie przeznaczone są do wyrażania 
otaczających ciemności lub tajemnicy, któ
rej fizjonomia jest zagadkowa. („.) 

Przekład Andrzeja Kijowskiego 

... Los jest mi wraz katem i druhem. 
Anioł i szatan suną przy mnie wśród pomroki. 
Nie widząc ich wyczuwam. jak śledzą me kroki, 
Jak gdyby mi groziła jakaś katastrofa -
Ten, co mie nienawidzi i ten, co mnie kocha 
Czy zdoła mnie ocalić od tamtego? Nie wiem. 
Los mój przeciwnych wiatrów miotany powiewem ... 

(z „Ruy Blasa") 
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AKTUALNOŚĆ DRAMATU 
"RUY BLAS" VICTORA HUGO 

W PRZEKŁADZIE 
NA JĘZYK WSPÓŁCZESNY 

D okonany w r. 1955, w rekordowo krótkim czasie trzech 
miesięcy, przekład „Ruy Blasa" zasługuje dziś na spe
cjalne omówienie nie tylko ze względu na fakt, iż jest 

on uznany za jedno z najznamienitszych osiągnięć transla
torskich Gabriela Karskiego, który obchodził niedawno pięć
dziesięciolecie pracy twórczej jako poeta i tłumacz; otworzył 
on drogę triumfalnemu pochodowi „Ruy Blasa" przez sceny 
teatrów polskich. W r. 1955 grał go krakowski Teatr Stary 
w reżyserii Wilama Horzycy, w roku następnym-Teatr Dra
matyczny w Warszawie w reżyserii Maryny Broniewskiej , 
wystawiły go także teatry w Wałbrzychu i w Jeleniej Górze. 
Prapremiera radiowa z Barszczewską i Wyrzykowskim w ro
lach głównych odbyła się w r . 1955. Po latach Teatr Radiowy 
wznowił „Ruy Blasa" w odmiennej adaptacji (kwiecień 1971). 
Znamienne jest, iż właśnie tę sztukę wybrał Ignacy Gogolew
ski na początek swej pracy teatralnej w Katowicach. 

Nikt tak intymnie nie obcuje z dziełem,jak tłumacz. Nikt. 
tak nie zna jego mrocznych zakamarków i jego niepowtarzal
nej urody. Tłumacz jest artystą, który musi odtworzyć znaną 
już mozaikę w odmiennych układach barw i swoistych odcie
niach innego tworzywa językowego. Mistrzostwo, z jakim 
przekłada „Ruy Blasa" Gabriel Karski, nie może nie wzbudzić 
podziwu. Swobodny tok wiersza, dynamiczny dialog, subtelna 
archaizacja , indywidualizacja języka postaci, z których każda 
ma swój niepowtarzalny styl; od pełnego dosadnych frazeolo
g izmów, nie cofającego się przed wulgaryzmem stylu zawa
diaki i kpiarza Don Cezara, poprzez pełne liryzmu wypowie
dzi królowej aż do gwałtownego, patetycznego stylu Ruy 
Blasa-gama możliwości przedstawia się imponująco. Również 
wszystkie cechy charakteru Don Salluste'a, jego arystokra
tyc:na wyniosłość i pogarda dla służby, przebiegłość, zjadliwa 

ironia i brutalność, znajdują swój wyraz w warstwie stylisty
cznej jego wypowiedzi. 

Konsekwentnie stosowaną przez tłumacza metodę do okre
ślania charakteru postaci poprzez styl, zilustruje najlepiej 
przekład listu, jaki spragniona jakichkolwiek oznak uczucia, 
królowa otrzymuje od męża. Jak wiemy, Karol H nie wystę
puje w dramacie, ów list zawiera jedyne, zdanie: · 

„Madame, il fait grand vent et j'ai tue, six loupes. 
Signe. Carlos." 

w wersji polskiej : 

,.Pani , wicher dmie siarczyście. 
Ustrzeliłem sześć wilków. Carlos." 

Bezbarwny tekst francuski wyraża pustkę i obojętność, styli
zacja przekładu zdradza dodatkowo naturę prostacką. Trzeba 
mistrzostwa, aby poprzez jedno zdanie tak celnie scharaktery
zować postać. 

Różnorodność stoso;vanych przez tłumacza środków języ 

kowych zwiększa ekspresywność i obrazowość tekstu. Szcze
gólnie uderzające jest bogactwo słownictwa i wirtuozeria 
w operowaniu synonimiką. Pod tym względem przekład prze
wyższa orginał. I tak, w scenie sąsiadującej z odczytanjem 
listu Karola, Hugo powtarza wyraz „tuer" jeszcze dwa razy, 
podczas gdy tłumacz przekłada go raz jako „zabić", raz jako 
.,upolować sześć wilków". Nie ma tu miejsca na mnożenie 
przykładów, wystarczy' stwierdzić, że dla dwóch nieustannie 
powtarzających się u Hugo czasowników oznaczających czyn
ność mówienia „dire" i ,.parler", Karski znajduje osiemnaście 
różnych sposobów określania tej czynności w języku polskim. 
Podobnie słowo „l'argent" występujące w oryginale jedenaście 
razy, ma w przekładzie dziewięć różnych odpowiedników. 
U Karskiego nie ma słów obojętnych, nie nacechowanych sty
listycznie, wszystkie one mają S\voistą ekspresję. Wydaje się, 
że przekład nie postępuje śladami orginału, lecz niejako obok 
niego dąży do stworzenia niezależnego formalnie dzieła w bo
ga tym materiale polszczyzny. Nie znaczy to, że tłumacz rezyg
nuje z wierności tłumaczenia ,owszem, poświęca dosłowność 

dla zgodności wyższego rzędu z tekstem orginalnym. 
Gwoli sprawiedliwości, należy wspomnieć , że jest to już 

drugi przekład „Ruy Blasa" na j ęzyk polski. Pierwszego do
konał w r . 1879 Władysław Ludwik Anczyc. O jego walorach 
artystycznych tak pisał J. W. Gomulicki ,.Anczyc jest prawie 
zawsze ściślejszy, chociaż ta ścisłość (przechodząca miejscami 
w dosłowność) przypomina na ogół zbyt ciasne ubranie wizy
towe, którego właściciel nie może przygiąć kolan ani pochylić 
się w swobodniejszym ukłonie,,. 

/ 



Ponowny przekład „Ruy Blasa" nie wymaga uzasadn ień . 

Każda epoka pow inna dokonywać nowych tłumaczeń dzieł 

klasyki światowej , gdyż każdy tłumacz wpisuje niejako 
w przekład świadomość swego czasu , akcentując zarazem to, 
co jest bliskie współczesnym mu odbiorcom, a w tym wypad
ku to, co trafia do wspćlczesnego widza teatralnego. 

Jeśli jest ·to poza tym przekład tak boga ty językowo i dz ię

ki swobodnemu operowa niu różnorodnymi środkam i polszczy-
7ny dawnej i współczesnej sprawujący wrażenie utworu ory
ginalnego - jak to ma miejsce w przypadku „Ruy Blasa ·· 
w tłumaczeni u Gabriela Karskiego-odbiorca otrzymuje dzie
ło o dużej wartośc i artystycznej, a więc nie podległe niszczy
cielskiej sile czasu. Niech więc nadal przemawia do nas ze 
scen polskich teatrów! 

ZASTĘPCA DVREK TO~A 

EDWARD SZYKSZNIA 

RE"DAKCJA PROGRAMU 

WILHELM SZEWCZYK 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

ZENON MOSKWA 

Inspicje r.t EOLESŁA W W A WR03, Kontrola 
tekstu MIROSŁAWA KRAWCZYK, K ierownik 
technicznv BOGDAN CHOMIAK, Kierownik 
sceny p. o. ERYK JANECKI, Kierownik o~wie

tlen ia JAN KRĘŻEL, Kierownicy pracowni tea 
tralnych: krawieckiej męskiej MICHAŁ WAL
CZAK, krawieckiej damskiej HELENA THIE
NEL, perukarskiej ZOFIA JANKOWSKA, sto
larskiej ROMAN SZCZEPAN, malarsk iej AN
TONI UNDEROWICZ, modelarskiej KONRAD 
CUDOK, tapicerskiej JERZY RAJW A, szew
skiej BERNARD MALINOWSKI. 
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W PRZYGOTOWANIU: 

DUŻA SCENA 
WILIAM SZEKSPIR 

WIECZÓR TRZECH KRÓLI 

TEATR ROZMAITOŚCI 
MICHAŁ BAŁUCKI 

KLUB KAWALERÓW 

MAŁA SCENA 
JEAN GENET 

POKOJÓWKI 
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