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Feliks Fornalczyk 

O SZEKSPIRZE 

Wiliam Szekspir urodził s!ę przypuszczalnie 23 
kwietnia I -54 r. jako trzeci % ośmiorga dzied Mary i 
Johna Szck pirów. Dziad k Wiliama był Jeszcze farme· 
n?m. lecz ojciec trudnił się Już garbarstwem w Strat
fordzie; wyrabiał rękawiczki. handlował wełną, mię-
em, z.botem i lodem. I dobrze mu się v.iodło - był 

c.t.lnwit•klem zamożnym, posiadał kilka domów w St.rat
fordz!e, uchodził u człowieka ogólnie szanowaneti:o, 
wybierany był na rajcę miej kiet:o, a nawet burml trza 
Stratfordu. Mieścina ta. w której domy kryte hyly sio. 
mą ! trzcinq, nic przckracuła wówczas d wiich tysięcy 
mlcszkańc<•w. 

Wiliam od najmłodszych lat przyglądał się bacz
nie życiu mieszkańców Stratfordu. motna wiele scen 
tego zycla odnalctć w wiernej kopii w Jego pótn!cJ
szych komediach i tragediach. Fryderyk Engels, który 
był \delblciclcm twórcz.oścl Szekspira i wiełokro~ pi
sał o jego s:r.tukach teatralnych. zauwdył: • niezależ
nie od te o gdtte _toczy się w Jego sztukach akcja -
we Wło zcch, FrancJI czy • ·a warze - w gruncie rzcczv 
mamy zaw ze p:zC'd sobą Merry England - ojczyznę 

jego dziv.1aków z ludu, jego mędrkuJących naucz.yc1eh, 
miłych, niezwykłych kobiet". 

Od siódmego roku życia Szekspir chodził do „gram
rnar school" (szkoły początkowej). Chłopcy przychodu· 
li do z.koły na godz.Inę s.lódmą rano, po odśpiev.-aniu 
modlitwy zasiadali do łacińskich wokabularzy. Nauka 
I.rwała bez przerwy do godz.iny 12, po czym zwalniano 
ucz.n.iów na dwie godz.iny do domu na obiad - do pią
tej po południu odbywała się w dal zym ciągu nauka. 
Nauczycielami byli magistrzy z Oxfordu. Uczono po ła
cinie podstaw schola„styczneJ logiki, retoryki i począt
ków Języka greckiego. Czytano w oryginale autorów 
rzymskich. Lekcje wkuwano na pamięć, wszelkie trud
ności usuwano rózgą. Szekspir nie zdąż.ył, Jak się zda
je, ukończyć szkoły początkowej. 

Ojciec jego uwikłał się bowiem w przewlekłe pro. 
rcsy i długi, Wiliam - nie mając Jeszcze szesnastu 
Int - musiał sam zncz.ąć zarabiać na życie. Jedni twier
dzą, 'ie zo!'.tał czt>ladnikicm u rzctnika, inni - te był 
młodszym nauczycielem w szkółce \\iej kic:-.j, czyli ko
repetytorem dla ucz.niów klasy wstępnej, kujących 

abecadło. W listopadzie 1582 r. i;wo}ą samodzleL'lość 

pcdkreślił jeszcze Szekspir otenkicrn. Otenlł się z córką 
bogatego farmern pod Stratfordu, Anną Hathawav. 



Wiliam miał wtedy lat osiemnaście, jego żona Anna lat 
dv.;adzieścia sześć - w sześć miesięcy po ślubie przy
szła na świat ich pierwsza córka. Zuzanna. W dwa la
ta pc'>źniej Anna urodziła bliźniaki, Judytę i Hamleta. 

Wiadomo jednak. że życie rodzinne Szekspira nie 

tnrnło długo. Jedyna wiarygodna informacja na ten 
temat mówi o tym, że w roku 1592 znajdował się on 
już w Londynie. Czym były wypełnione owe siedem 
lat między rokiem 1585 - datą chrzcin bliźniąt - a 
rokiem 1592 nic pewnego nie wiadomo. Na ten temat 
wypowiadało się wielu szekspirologów. sformułowali 

oni wiele różnych teorii, lecz żadna z nich nie przeko
nuje w pełni. 

Istnieje zatem \\'iele teorii - jedne romantyczne, 

bohaterskie. drugie przyziemne. realne - wszystkie w 
.1ednym są z.godne: Szekspir musiał się przenieść do 
Londynu. Gdyby przyznano rację autorom. ktorzy 
identyfikują Wiliama Shekshafta z otoczenia Hough
tona i Hesketha z Wiliamem Szekspirem okazałoby się, 
że genialny stratfordczyk nie był bynajmniej nowicju
szem \1· .<ztuce teatralnej na gruncie londyt'lskim. Zwła
szcza w tym przypadku, gdyby się potwierdziło rów
nież. że Szekspir n3leżał istotn:e do trupy teatralnej 

Stanleyów Strange-Derby. która miała swą siedzibę w 
Londynie. 

Straciłyby wtedy wszelką rację istnienia domysły 
w rodzaju tych. jakoby Szekspir utrzymywał się po
czątkowo w Londynie z tego, że pilnował koni przyjeż
dżających do teatru gentlemanów. to znowu, że był 

pomocnikiem suflera... Chociaż sufler w ówczesnym 
teatrze to była ważna figura, odpowiadająca obecnej 
funkcji asystenta reżysera i inspicjenta! 

Tymczasem z wielu różnych wersji tradycji szek
~pirowskiej ta jedna pozostaje znowu bezsporna : że 

zajmował on początkowo w teatrze miejsce raczej 
skromne. Z czasem dopiero zaczął otrzymywać role -
a następnie raz.począł pisanie dla teatru zawodowego. 

Z nielicznych przekazów, jakie się zachowały wia
domo. że Szekspir-autor mierzył od pierwszych chwil 
swego pobytu w Londynie wysoko: zaczął od pracy 
nad „Królem Henrykiem VI" (premiera I części w mar
cu 1592 r.) i od napisania jako jednej z pierwszych 
sztuk historycznych ... Króla Ryszarda III''. Mimo iż po
zostało jeszcze w owym czasie co nieco nieposzanowa
nia dla zawodu aktorskiego i dramatopisarskiego, teatr 
epoki elżbietal'lskiej mia! już ustaloną pozycję i zna
czenie. 

W Londynie istniała wszak spora grupka drama
turgów - Marlowe, Kyd. Greene, Peele i inni - któ
rzy mieli wykształcenie uniwesyteckie i uważali się za 
jedynie powołanych do dostarczania tekstów dla te
a tru. Pojawienie się więc Szekspira przyjęli z rezerwą 
i niechęcią. Dla dramatopisarzy z „grupy akademi<:
kiej" był on kimś niegodnym uwagi, prostakiem, za
rozumiałym „majstrem do wszystkiego", który ośmie
lił się wziąć pióro do ręki. Natomiast Szekspir miał po 
parcie teatru. aktorów, był bowiem człowiek.iem z ich 
środowiska, który znał świetnie wymogi sceny od stro
ny praktycznej. 

Szekspir był już przecież około roku 1590 uznanym 
aktorem i mia! za sobą pierwsze udane próby pisar
skie, które zdobyły mu pewność siebie i wcale nieba
gatelne względy w kołach arystokracji londyńskiej. 

Oba swoje poematy: „Wenus i Adonis" z roku 1593 
oraz „Lukrecja'' z roku 1594 - dedykował zresztą 

Henry'emu Wriothesley, hrabiemu Southampton, sły

nącemu z niezwykłej kultury, inteligencji i rozległych 
wpływów w najwyższych kołach rządzącej arystokracji 
londyl'lskiej. Poematy te, wzorowane na poezji klasycz
nej. przyniosły także Szeksipirowi rozgłos i uznanie w 
-ii.M ;ieu/i.łdM O{B!STIUI OJ 'nu!i.pUO'J l.JJP{JB.Iam l!JB{O}{ 

datnie na pozycję i dalsze jego poczynania pisarskie. 

Jednakże Szekspir - oprócz sonetów, wydanych dru

k!iem w 1609 r. - nie pooświęcił już później ani jed
nej linijki tak zwanej poezji czystej, uznawanej i na
wet bard:w popłatnej, całą natomiast pasję i talent od
dal teatrowi, pisaniu dla teatru. 

W 1592 r. szła z powodzeniem w „Teatrze" sztuka 
Szekspira ,.Król Henzyk VI". Ale miał już za sobą -
w dorobku pisarskim - „Tytusa Andronikusa", „Ko
medię omyłek". „Stracone zachody miłoś<:i", prawdo
podobnie także ,Dwóch panów z Werony". ów więc start 
literacki Szekspira w Londynie przypominał wybuch 
wulkanu, który swoim zasięgiem ogarnął w jednej jak
by chwili różne dziedziny i różne gatunki smuki. Szek
spirowi towarzyszyło przy tym swoiste szczęście. Oto 
moment jego startu dramatopisarskiego przypadł wów
czas, kiedy zabrakło wśród żywych jego najznaczniej 
szych współzawodników z „grupy akademickiej". Za
potrzebowanie zaś na sztuki wcale nie malało. Oblicza 
się, iż w teatrach epoki elżbietańskiej wystawiono oko
ło 15 sztuk miesięczmie, w tym d wie lub trzy nowe. Ta
lent Szekspira był więc potrzebny i nie danym mu by
ło rdzewieć bezczynnie. 



Teatrem, z którym Szekspir współpracował od 
pewnego czasu , był właśnie ,,The Theatre" (Teatr). Wy
stępowali w nim tacy sła wni aktorzy. jak tragik Ri
chard Burbage oraz komik Wiliam K empe. Ten właś
nie teatr był następnie bazą nowej kompanii, którą 

zorganizował Richard Burbage. W roku 1599 Burbage 
przeniósł drewnianą budowlę „Teatru" na południowy 
brzeg Tamizy ; przebudowany i powiększony teatr 
otrzymał nazwę „The Globe" (Pod Kulą Ziemską). Szek
spir był już nie tylko członkiem zespołu artystycznego. 
lecz także współwłaściciele:n , udziałowcem - z tego 
tytułu pobierał 1/10 dochodu z przedstawień. W oko
licy „Globe'u", na południowym brzegu Ta:nizy. za
mieszkał zresztą już na trzy lata przed otwarciem no
wego teatru. 

Pełne wydanie utworów scenicznych Wiliama 
Szekspira zawiera 37 dramatów, licząc poszczególne 
części „H enryka IV" i „Henryka VI" za oddzielne sztu
ki. Zdania szekspirologów są podzielone co do autor
stwa kroniki historycznej „Henryk VIII". Na początku 
Szekspir zapewne opracowywał jedynie cudze sztu~i, 

przygotowując je do wystawienia - „cerował sztuki", 
jak wówczas mówiono. Wszelako między rokiem 1590 
i 1612, kiedy napisana została ostatnia sztuka przypi -

syw2na Szekspirowi, „Król Hernyk VIII", a więc w cią
gu 22 lat, powstała cała epoka teatru nie tylko angiel
skiego, lecz w ogóle światowego. 

W początkowym okresie twórczości Szekspira -
w latach 1590-1601 - pojawiały się pogodne, tryskają
ce iyciem, wesołe komedie : „Komedia omyłek" (1592), 
„Poskromienie złośnicy" (1593). „Dwaj panowie z We
rony" t 1594). „Stracone zachody miłości" (1594), „Sen 
nocy letniej" (1596), , .Wesołe kumoszki z Windsoru" 
(159 7). „Wiele hałasu o nic" (1599), „Jak wam się po
doba" (1600), „Wieczór Trzech Króli" (1600) i inne. W 
dalszym etapie - w latach 1601-1608 - napisał Szek
spir s-.voje wielkie tragedie, przeniknięte straszliwym 
odczuciem bólu: „Hamlet" (1601) , ,.Otello" (1604), „Ty
mon Ateńczyk" (1605), „Król Lear" (1606). „Magbet" 
(1606). W ostatnim okresie życia Szekspir otrząsa się 

jakby z nastroju przygnębienia i pisze urocze baśnio
we marzenia: „Cymbelih" (1609), „Opowieść zimowa" 
(1610) oraz „Burza" (1611). 

Feliks Fornalczyk 



Daniela Zybalanka 

SONET 

zielonymi sznurami korali 
między promieniami słońca lato 
oplatało ramionami jesień 
której gwiazdy i księżyć resztę życia zabrały 

dookoła rosły pinie a ziemia 
jak wróżka która rzuciła karty 
by zaczarować pod sufitem tańczącego żonglera 
który wyczyniał na linie żarty 

sumienie jego przemknęło nad publicznością jak burza 
w nagłym zwrocie zachwianego zwierzęcia czary 
pobudziły w nim rozpaczliwy gest który śmiały 
tancerz opadając w głąb ciemniejącego lasu jakby na 

kształtuje swój świat muzyei:ny dniami 
by powracać jak mgieł zasłona nocami 

mary 

TEATR IM. AL. FREDRY W GNIEZNIE 

ODZNACZONY 

ODZNAKĄ !TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 
ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI W ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO 

MEDALEM XII WIEKÓW GNIEZNA 

Dvrektor i kierownik artystyczny 

WOJCIECH BORATYŃSKI 

Zastępca dyrektora 

ZYGMUNT DREJZA 

K ierownik literacki 

FELIKS FORNALCZYK 



REŻYSERIA 

SCENOGRAFIA 

MUZYKA 

CHOREOGRAFIA 

Ruch sceniczny 

Asystent reżysera 

Przygotowanie wokalne 

WILIAM SHAKESPEARE 

BURZA 

- WOJCIECH BORATYŃSKI 

- JAN POLEWKA 

- WOJCIECH MICHNIEWSKI 

GRAŻYNA BOJARSKA 

Grażyna Bojarska 
Włodzimierz Kaźmierczak 

- Edmund Derengowski 

- Zofia Łagiewska 



Feliks Fornalczyk 

O SZTUCE 

Przy okazji łódf.kiego przedstawienia „Burzy" Ju
liusz Kydryjski pisał w „Życiu Literackim": „Burza" 
zawsze była dla mnie sztuką Szekspira o całym świecie 
i o sobie samym (. .. ) Szekspir ogarnia niewesołym spoj
rzeniem właśnie cały świat. 

Wie o tym świecie wszystko. I właściwie wszystko 
już o nim powiedzfał. „Burza" jest podsumowaniem 
tej wiedzy i słowem ostattndm, jakby w.ielkim epilogiem 
całej dotychczasowej twórczości. W „Burzy" jest (jed
nak) inie tylko cały świat, jest w niej także cały Szek
spir. 

Niekoniecznie przecież myśląc o swojej wyspie mu
siał myśleć tylko o Bermudach, nad czym rozwodzą 
siię komentatorzy. Mógł myśleć przede wszystkim o 
Londynie, w którym znalazł się niegdyś, dobrowolny 
(to prawda) wygnaniec ze Stratfordu, a chcąc przeżyć, 

musiał zmienić się w „Prospera". 

Jest tu zatem odludna (niekoniecznie wyimagino
wana) wyspa i są (takoż nieprzypadkowi) rozbitkowie, 
ludzie znaczący niegdyś, wracający wspomnieniami do 
chwili, którą odczuli jak osobistą krzywdę. 

Antonio, brat księcia Prospera, obdarzony zaufa
niem, za dobro odpłaioił się hratu złem, odsunął go od 
władzy, pozbawił majętności, obwołując się tyranem 
księstwa Mediolanu i poddając je władzy króla Neapo
lu. 

Uzurpator postąpił w sposób niecny wobec swego 
dobrodzieja, ratunek prawowitemu księciu i jego cór
ce przyniósł rozważny doradca królewski Gonzalo, 
stwarzając szansę pod!róży na wyspę Ka·libana, obrzyd
łego potomka wied~my z Algieru. 

Wszakże książe Prospero nie jest zwykłym czło
wiekiem, to czarnoksi~żndik któremu podporządkowa
ne są złe moce; uosabia je w sztuce Ariel. 

I stało się tak, że w konisekwencji czarodziejskiej 
sztuki Prospera ro~pętała się straszliwa burza, która 
na skrawek śródmorskiej ziemi zagnała sprawców je
go niegdysiejsze~ poniżenia. 

Za sprawą przedziwnej poetyckiej dzialektyki to, 
co reprezentuje dobro (to znaczy wygnańcy z Medio
lanu), kontrastuje z odrażającym światem mitologicz-

--- - -o ;s·u- B Y.. 

ALONZO - król Neapolu 
SEBASTIAN - brat króla 
PROSPERO - prawowity książę Mediolanu 
ANTONIO - briat jego, uzurpuje tytuł księcia 
FERDYNAND - syn króla Neapolu 
GONZALO - stary, uczciwy doradca królewski 
ADRIAN - dworzanin 
KALIBAN - dzikus d potwór 
TRINKULO - błazen 

STEFANO - pijany kamerdyner 
KAPITAN STATKU 
BOSMAN 
MARYNARZE 

MIRANDA - córka Prospera 
ARIEL 

DUCHY 

· - Edmund Derengowski 
- Adam Sirko 
- Józef Chrobak 
- Stefan Posselt 
- Jan Karow 

Zenon Kaczanowski 
- Ma;rek Sobczyk 
- Ireneusz Karamon 
- Zbigniew Graczyk 
- Jerzy Marczewski 
- Maciej Ferlak 
- Marek Sobczyk 
- Mikołaj Kużniecow 

- Marek Czyżewski 
- Marek Pyś 

- Maria Skowrońska 
- Gabriel Abiratow.icz 
- Teresa Wasilewska 
- Marek Pyś 
- Ma!rek Czyżewski 
- Teresa Wasilewska 

Rzecz dzieje się na wyspie bezludnej 



Tn spic1en t 

JAN KAROW 

Su f le r 

W ANDA POLKOWSKA 

Pracownie techniczne 

Stolarnia - kierownik Witalis Strzelecki i Henryk Fi
lipek. malarska - Zygmunt Przybylski , butafor -
Zdzisław Stasiak, pracownie krawieckie: męska -
kierown ik Stan isła w Parulski, Jerzy Brenk, damska -
kiero wni k Melania Pluciń ska , Ka zimiera Chosiń ska , 

Maria Szalata , fryzjer sko-perukarska - kierownik Ma
ria Mi chal ska. Maria Bauza, tapicer ska - Paweł Tam
bor ski , ślusar ska - Franciszek Osiński , kierownik pra
cow ni elektrycznej - Edw ard Zalewski , oświetlenie -
Sta n i s ła v.; Bud zyńsk i. akustyk - Andrzej Kierzenko w
;;ki, pr al n ia - L eokadia Malczewska. brygadier sce ny 

- Teofil Nowak ' 

Obsłu ga sce ny 

Jerzy Birecki. Józef K onieczka, J ózef Młyńczak 

Garderobiane 

Emilia Jerm olenok, T eresa Ogrodnik 

( 

Teatr jest najbardziej społeczną ze sztuk. Spełnia się w osobistym, intymnym, nieuchwytnym i 

ulotnym kontakcie aktora z widzem . 

Widz jest we współczesnym Teatrze także współtwórcą przedstawienia. 

Pragniemy poznać bliżej upodobania naszej publiczności, jej życzenia, uwagi, nawet krytyczne. 

Te ostatnie są dla nas równie cenne jak komplementy. 

Dlatego w bieżącym roku zostawiamy do dyspozycji naszej widowni otwartą księgę życzeń. W 

księdze tej nasi widzowie mogą się podzielić swoimi sądami z twórcami przedstawienia, dyrekcją 

Teatru. 

Apelujemy gorąco do Państwa o dokonywanie wpisów z uwagami, życzeniami i postulatami. 

Serdecznie dziękujemy 
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nie wyobrażonego zła (to znaczy Ariela i Kalibana), zaś 
przedstawiciel zdradliwego świata, uosobionego w po
staci królewicza Neapolu Ferdynanda, prezentuje się 

naraz w aurze piękna i szlachetności. Przynajmniej 
dla sennie rozmarzonej, niewiinnej Mirandy, która pod
daje się urokowi młodzieńca i popędowi natury. 

Myślący o sobie sługa podziemi Kaliban domaga 
się od Prospera wolności; myślący o innych Gonzalo 
wygłasza wobec Antonia i Alonza cały program pożą
danych reform socjalnych o podkładzie naturystycz
nym; oczywiście program ten wywołuje u nich drwi
ny. 

I dzieje się dalej tak , że wszyscy popadają w ta
jemniczy sen, drwiący śmiech przechodzi więc w stan 
bezwładu, w somnambulizm, który jest następstwem 
działaniia czarnoksięskiej mocy Prospera. Temu stano
wi n ie ulegają tylko Antonio i Sebastian. Im też przy
trafia się zaznać na jawie tajemniczych zdarzeń , jakich 
inni nie doświadczają n a,wet we śniie. 

Realne prz~lata się tu bowiem ustawicznie z nie
rea1nym, baśniowym; rzeczywiste jest sprzężone ze 
sferą fantastyki, pełną potworów i tajemniczych zjaw; 
takie były przeoież za życia Szekspira uwarunkowania 
ludowej wyobraźni, takie były powszechne oczekiwa-

nia odbiorców ówczesnej sztuki teatralnej, przynaj
mniej tej odmiany, która miała dostarczyć silnych 
wrażeń i napomnień dydaktyzujących. 

Wszystko w tej sztuce opiera się wszak 1110 ludo
wej zasadzie komizmu, posługującej się przewrotnoś

cią znaczeń. To co dla jednych jest dobrem, dla innych 
może być złem. Postacie w jednych okolkznościach 

pozytywne, w warunkach odmiennych oceniaine być 
mogą jako złe. W człowieku, w ludzkim życiu w rów
nej mierze mieszczą się bowiem ułomności jak i pięk
no. 

Owa też względność tak w przeszłości (za życia 

Szekspira) jak i dziś ·pozwalała przeto ka:Wemu zna
leźć w tej sztuce coś takiego co trafia do j,ego przeko
nania , wyobraźni i poczucia humoru. A jest to możliwe 
dlatego, iż ta pouczająca, skłaniająca do refle!mji baśń 
zawiera przeoież sporo nieskłamanej prawdy o lu
dziach, o ich uwikł:aniiiu w społeczne przypisania oraz 
o współżyciu jednostek obdarzonych przeciwstawnymi 
cechami charakteru. 



Nad tymi wykluczającymi się wzajemnie dążenia
mi i pasjami ludzkimi przeważa wszakże ostatecznie 
jedno uczucie będące w mocy pojednać poróżnionych 
i wprowadzić pożądany ład; t'ym uczuciem jest miłość 
ogarniająca Mirandę i Ferdynanda, miłość szczera i uf
na, na silająca się z upływem czasu i przemagająca 

wszystkie przeciwieństwa. 

Toteż i pod tym względem intencje Szekspira 
zmierzały do wytłumaczenia instynktów młodych ko 
chanków ich wiernością prawom natury. Wbrew niej, 
to waczy wbrew naturze, dochodzi tu tylko do głosu 
sprawiedl.iwość. Tę sprowadza bowiem świadomie Pro
spero, który dla tego celu posłużył się jedynie środka
mi właściwymi czarodziejskiej magii. 

Ale owe niezwyczajne przedsięwzięcia Prospera 
można też nazwać po prostu wszechwładzą sztuki, po
wodowanej regułami nieograniczonych możliwości Kra
iny Poezji, w której - zgodnie z myślą Goethego -
poznanie człowieka oznacza pogodzenie się z jego skło
nnościami. 

Feliks Fornalczyk 



CZY DIABELSKI TRÓJKĄT ISTNIEJE? 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że tak! -
twierdzi autor książki „The Bermuda Triangle" (Trój
kąt Bermudów) Charles Berlitz. Nie dość, że istnieje, 
ale działa i to bardzo intensywnie. Ma 111a swoim koncie 
ponad tysiąc ofiar - tylko w minionych 26 latach. 
Brzmi to na tyle groźnie, że warto by przyjrzeć się z 
bliska problemowi. 

Na początku - co to jest „Diabelski Trójkąt"? Ma 
to być obszerny rejon zachodniego Atlantyku, gdzie gi
ną bez wieści statki i samoloty. Nigdy 'nie odnaleziono 
żadnej śrubki czy innej części z zaginionych maszyn, 
nie mówiąc już ·O załodze czy choćby jej zwłokach. Po 
prostu: było - nie ma. Co dziwniejsze, strefa ta nie 

jest bynajmniej „morską pustynią", lecz panuje tam 
zawsze dosyć sobie intensywny r u ch, zarówno wodny 
jak i powietrzny. Poza tym ginące samoloty utrzymy
wały do końca łączność radiową z bazą, nadając niekie
dy wiadomości wysoce zagmatwane i szalenie enigma
tyczne. Ze statkami sprawa była wiele prostsza: wy
chodziły z portów: nikt ich już więcej nie oglądał. Nie
które owszem, odnajdywano w różnych dziwnych miej
scach, ale bez załogi i bez nadziei na odnalezienie tej
że. 

Tłumacwno to wszystko bardzo różmie. Mówiono o 
zatopionych w tym rejonie tajemniczych urządzeniach, 
które zakłócają normalne funkcjonowanie urządzeń po
kładowych. Mówiono prozaicznie o zaskoczeniu przez 
nieoczekiwaną burzę. Mówiono ze zgrozą o potworach 
morskich - na przykład o dwumetrowych kijankach 
(żabka z takiej kijanki miałaby ok. 25 m długości). 

Wreszeie mówiono szeptem, z niczym nie zachwianą 
pewnością o interwencji tajemniczych istot z tajemni
czej innej planety. Cel tej interwencji - tajemniczy, 
oczywiście. 

A oto ki1ka faktów z długiej listy zagadek podawa
nych przez BerlLtza. 



26 lutego 1855 znaleziono trójmasztowiec .. James 
B. Chester" płynący bez załogi pod pełnymi żaglami. 

Ładunek był nietknięty. łodzie ratunko\vc w komplec:c 
nie było natomiast pasażerów statku i urządzeń nawi
gacyjnych. 

Rok 1881 -- amerykański szkuner „Ellen Austm" 
c'ojrzał płynący bez załogi inny szkuner. Dowódca „El
len Austin" przerzucił natychmiast kilku marynarzy na 
óvv szkuner. aby wcjśC:: w jego posiadanie. Nagła burza 
rozdziel iła oba stat ki. Gdy po d\\·óch dniach od nalezio
no dziwny statek okazało się. że pozostawieni na nim 
marynarze przepadli bez wieści. Kapitan wysłał więc 

na pokład następną grupę marynarzy, któr zy mieli do
prowadzić do portu ową pływającą tajemnicę. Nigdy 
więcej już nie ujrzano ani m a r ynarzy ani szkunera. 

W 1909 roku słynny Joshua Glocum, pierwszy czło
wiek. k tóry odbył samotnie morską podróż dookoła 

świata, wpłynął na teren „Diabelsk iego Trójkąta" i 
więcej go już nie oglądano. 

5 grudnia 1945 roku z bazy na Florydzie wystarto
\':ało do l otu ćwiczebnego pięć samolotóvv marynarki 
wojennej USA. Każdy z nich miał pa l iwo na 1.600 km. 
Warunki atmosferyczne doskonałe, piękna pogoda. Po 

godzinie lotu dowódca ca ł ej piątki czyl i .Eskadry 19". 

por. Charles Taylor. ogłosił alarm, odebrany przez wie
;·ę kontrolną w Miami, po czym łączność z bazą urwa1a 
się. Nasłuch jed1'ak odbierał fra gment y rozmów między 
roszczególnymi samol otami „Eka dry 19". Wynikało z 
nich że kończą się zapa sy pali w a , w ich er siąga 120 km 
na godzinę, że wszytkie instrumen t y pokładowe „osza
lały" i każdy z nich daje inne odczytanie„. Z bazy w 
Banana R iver wystartował natychmiast wodnopłato

wiec ratunkowy. „Martin Mariner" z załogą 13 ludzi. 
Ostatnią j ego \viadomością był urywa ny komunik at o 
bar d zo silnych wiatra ch na wysokośc i 1.860 m. Potem 
też przepad ł b ez wieści. W poszukiwani ach brało udz i ał 

307 samolotów, 1 l niszczycieli , 18 jednost e k Straży 

Przybrzeżnej, kilka okrętów pod w odnych, specj a lne 
st atki ratu nkowe oraz setki p rywatnych jachtów i ł o

dz'.. Szukano od świtu do zmr oku - nic, ani t ratew ra
tun:rn·,··ych, ani wraków, a n i nawet rozlanego ol eju. 

Japol'lski frachtowiec „Raifuku M ar u " który znik 
nął w połowie drogi między Kubą a Wyspam i Baha ma 
zdążył nadać dziwne wezwanie. „Nieb ezpieczeństwo ni
by sztylet teraz· '. .. „Przybywaj cie zaraz ... nie możemy 
umknąć„. " Nigd y nie odnaleziono „Ra ifu ku Mar u· • ani 
jego załogi. 

W maJu 1968 roku znika w rejonie „Diabelskiego 
Trójkąta " okr ę t podwodny USS „Scorpion" wraz z pe ł 
ną załogą 99 osób. 

Jakieś pi ęć lat temu podchodzący do lądowania w 
Miami odrzutowiec pa sażerski „National Airlines" nag
le na 10 m inut zniknął ze zwierciadła rada·ru na l otni s 
ku , potem pojawi ł s ię znowu. Sam olot wylądował bez 
żad nych in cydentów , załoga była zaskoczona że ktoś 

s ię o n ią n iepokoił. Wtedy porównano chron ometr y z 
zegarki e m załogi . Okazało się , że w szytkie zegarki ma
ją o 10 minut spó źnienia. 

„ Cóż , brzm i t o wszy stko tak d ziwnie i. rzec by moż
na , „nadprzyrod zenie", że t r udno zgodzić s ię z takim 
tłumaczeniem. W końcu przecież mamy już drugą po
łowq w ieku XX-go „kiedy wymaga s ię kon kretnych 
nal'kowych dowodów i racjonalnej , materiali stycznej 
egzegezy . kiedy „odłatwianie" pr oblemów przy pomocy 
wia r y w s iły nadprzyrodzone budzi tylko śmiech z po
lito waniem a w najlepszym wypadku kpiarski chichot. 
Chociaż z dru giej stron y. Nie, tfu , zgiń, przepadnij, s iło 
nie czys ta! 

S . Lew andowski 
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