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. „Chcę spisać opowieść poslyszaną od 

kogoś, kto znal ją od swojego ojca, które

mu opowiadal ją jego ojciec, i tak dalej, 

i tak dalej; przez trzysta a może więcej 

lat ojcowie przekazywali ją synom i w 

ten sposób opowieść przetrwala. Może jest 

to fakt historyczny, może tylko legenda, 

podanie. Przypadek ten zdarzyl się albo 

nie zdarzyl, lecz bez wątpienia mógl się 

zdarzyć. Może w dawnych latach opowieś

ci tej dawali wiarę mądrzy i uczeni, a 

może tylko prości i nieoświeceni kochali 

ją i uważali za prawdę. 

Mark Twain 

MARK TWAIN 
I JEGO 

"KSIĄŻĘ I ŻEBRAK" 

Mark Twain (właśc. Samuel Langhorne 

Clemens) urodził się 3 listopada 1835 r. we 

Floridzie (stan Missouri), zmarl 21 kwiet

nia 1910 w Redding (Connecticut). Dzie

ciństwo spędził w miasteczku Hannibal 

nad rzeką Missisipi. W młodości byl poszu

kiwaczem złota i pilotem parowców rz;ecz

nych (j ego pseudonim oznacza „znak 

dwa", czyli bezpieczną dla statku głębo

kość dwóch sążni); pracował również jako 

dziennikarz. Debiutował w 1867 roku to

mem nowel „The Celebrated Jumping Frog 

of Calaveras County and Other Sketches" . 

Wielki rozgłos przyniósł Twainowi opar

ty na wrażeniach z podróży do Europy 

i Palestyny zbiór szkiców „The Innocent 

Abroad or The New Pilgrim's Progress" 

(1869), ośmieszający snobistyczny pęd 

zwiedzania zabytków. 

Choć zdobył sławę jako humorysta i 

element komizmu za~sze jest obecny w 

j·ego dziełach , był ·Twain zarazem rzetel

nym realistą, podejmującym w swych po

wieściach podstawowe problemy społecz

ne i moralne. Tytuł napisanej wspólnie z 

Charlesem Dudley Warnerem pow1esc1 

satyrycznej „The Gilded Age" (1873) przy

jął się jako nazwa epoki bogacącego się 

mieszczaństwa. Losy szukających szczęś

cia na Zachodzie ukazał pisarz we wsporo-



nieniach „Pod gołym niebem" (1872), zaś 

„Życie na Missisipi" tworzy szeroką pa

noramę życia skupiającego się wokół tej 

głównej arterii wodnej kraju i zarazem 

symbolu wspólnoty narodowej. Transpo

zycją literacką tego dzieła jest powieść 

„Przygody Rucka" (1884), o której He

mingway wyraził się, że „cała nowoczesna 

literatura amerykańska wywodzi się z tej 

jednej ksią:iiki". W akcji jej szczególną 

rolę odgrywa przyjaźń bohatera ze zbieg

łym murzyńskim niewolnikiem. Pod 

względem fabularnym powieść stanowi 

dalszy ciąg „Przygód Tomka Sawyera" 

(1876, wyd. polskie 1901). 

Przygodowo-wychowawcze dzieła Twai

na, o bogatej warstwie obyczajowej i psy

chologiczno-refleksyjnej, zdobywały czy

telników zarówno wśród młodzieży jak i 

dorosłych. Do najpopularniejszych należą 

powieści osnute na tle życia średniowiecz

nej Anglii: „Książę i żebrak" (1881, wyd. 

polskie 1889) i „Jankes na dworze króla 

Artura" (1889, wyd. polskie 1936) oraz 

liczne zbiory humoresek i opowiadań . 

Utwory z ostatnich lat życia pisarza, zgnę-

bionego nieszczęściami rodzinnymi cechu

je gorycz, sceptycyzm i przygnębienie 

(nowela „Człowiek który :zidemoralizował 

Hadleyburg", eseje „What Is Man"). Ostat-

nim dziełem Twaina jest nieukończona 

autobiografia (1924). Cała zresztą jego 

twórczość ma charakter po części autobio

graficzny. Nawet powieści historyczne, jak 

,.Książę i żebrak", mimo osadzenia ich w 

dalekich od współczesności epokach,, mają 

subiektywną barwę i są przeniesieniem w 

odległe czasy osobistych przeżyć pisarza. 

Latem 1885 roku Susy, dziewczynka 

wówczas czternastoletnia, zaczęła pisać 

biografię ojca. „Jesteśmy bardzo szczęśli

wą rodziną - brzmiało pierwsze zdanie -

składa się ona z Papy, ·Mamy, Jean, Clary 
i mnie. Pisać będę o Papie i nie będę z 

tym miała trudności, bo jest on bardzo 

niezwykłym człowiekiem. Ma piękne, siwe 

włosy, rzymski nos, dobre niebieskie oczy 

i mały wąsik. Jest bardzo dobry i bardzo 

zabawny. Zachwycająco umie opowiadać. 

Clara i ja zawsze siadałyśmy na poręczach 

jego fotela i słuchałyśmy opowiadań o 

obrazach na ścianie. Papa ma zwyczaj, któ

ry nam się podoba, ale wiele osób tego 

nie lubi: zawsze spaceruje po pokoju , kie-

__, dy nad czymś myśli, a także w czasie je

dzenia. Nie lubi chodzić do kościoła. Nigdy 

nie wiedziałem dlaczeg~. Dopiero przed

wczoraj papa wytłuma<:zył, że nie może 

słuchać, jak ktoś inny mówi, i tylko sie

bie może słuchać całymi godzinami, bez 



zmęczenia. Powiedział to żartem, ale wiem, 
że jest w tym trochę prawdy. Jedną z 

najnowszych książek papy jest „Książę i 

żebrak'', z całą pewnością najlepsza książ

ka, jaką kiedykolwiek napisał. Zawsze 

chciałam, żeby napisał książkę, w której 

ujawniłby się jego miły, serdeczny cha

rakter. „Książę i żebrak" robi to częścio

wo. Książka jest pełna prześlicznych 

myśli, a język j.est cudowny". 

Myśl napisania książki o Anglii zrodziła 

się dawno, bo jeszcze w 1872 roku, kiedy 

Twain zamierzał opisać Anglików w spo

sób . satyryczny. Ale pobyt w Wielkiej 

Brytanii wywarł na nim tak korzystne 

wrażenie, że stał się odtąd zapamiętałym 

anglofilem. Gdy postanowił napisać po

wieść o akcji osadzonej w XVI-wiecznej 

Anglii, zgromadził materiały i przystąpił 

do studiów nad epoką. 

Zamysł fabuły „Księcia i żebraka" skry

stalizował się najprawdopodobniej latem 

1877 roku. Według pierwotnej koncepcji 

opowieść miała służyć rozrywce i zabawie 

„młodych wszelkiego wieku", jak głosił 

tekst zachowany na karcie tytułowej. Jed

nak w toku pisania Twain zmienił zasad

niczo pogląd. „Moim zamiarem - donosił 

w liście z marca 1880 - jest ukazanie 

straszliwej surowości praw tego czasu po-

przez spowodowanie, by sam król odczuł 

je częściowo na własnej osobie, a także 

zobaczył ich ofiary naocznie. Tym właśnie 

objaśnię pewną łagodność, jaka odróżniała 

panowanie Edwarda VI od jego poprzed

nika i następczyni". W tym samym liście 

pisał dalej: „Zaczyna się to o dziewiątej 

rano 27 stycznia 1547 roku, czyli na sie

demnaście i pół godziny przed śmiercią 

Henryka VIII; książę Walii zamienia się 

ubraniem i stanowiskiem z małym żebra
kiem w tym samym wieku. Następnie 

prawowity władca przebywa wśród włó
częgów i pospólstwa w hr9abstwie Kent aż 
do 20 lutego, kiedy podczas uroczystości 

koronacyjnych trafia on do westminster
skiego opactwa i wykazuje swoją tożsa

mość, po czym odzyskuje tron". 

Wśród zapisków Twaina z roku 1879, 
tworzących kanwę dla książki , figurują 

następujące: „Palenie za przekonania re
ligijne. Palenie antybaptystów. Palenie za 
podawania w wątpliwość au~orytetu kró
la w sprawach religijnych. 60 OOO w wię
zieniach za długi i przestępstwa. 72 OOO 
stracono za panowania Henryka VIII za 
kradzieże i rozbój. Chłosta i banicje. Pi
ja-ckie obyczaje Jakuba I i jego dworu. 
Obcinanie uszu. Śmierć przez miażdżenie 
ciała. Śmierć przez ugotowanie. Ogląda 

(mały książę) spalenie „czarownlc:y" i jej 
dziewię-cioletniej córki". 
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TRZYDZIESTOLECIE 
DZIAŁALNOŚCI SCENICZNEJ 

ELŻBIETY ŚWIĘCICKIEJ 

Swoją artystyczną karierę rozpoczęła 

Elżbieta Święcicka w roku 1947 na scenie 
lubelskiej Operetki. Wkrótce jednak zain
teresowania jej zwróciły się ku teatrowi 
dramatycznemu: debiutowała początkowo 

w repertuarze lekkim, komedfowym, nie
jednokrotnie zbliżonym do gatunku mu
zycznego (warto wspomnieć, że Pani El
żbieta jest autorką wielu tekstów piose
nek i kilku librett), by w miarę nabiera
nia doświadczenia aktorskiego przejść do 
ról charakterystyc2'Jilych i dramatycznych. 
Jej pierwszą „poważną" rolą była Luiza w 

Maria Stuart w dramacie Słowackiego (reż. 
Zbi~niew Sawan). Teatr im. Al. Węgierki w 

Białymstoku. 

Podstolina w „Fircyku w zalotach" Zabłockiego 
(reż. Jerzy Zegalski). Teatr im. Al. Węgierki w 

Białymstoku. 

Schillerowskiej „Intrydze i miłości". Wy
stępowała na wielu scenach teatrów pol
skich, m. in. w Szczecinie, Częstochowie, 
Bielsku-Białej, Jeleniej Górze, Koszalinie, 
Białymstoku i Lublinie, prezentując się 

publiczności w 78 premierach Role, które 
na trwałe zapisały się w pamięci widzów, 
będąc zarazem ulubionymi kreacjami Pani 
Elżbiety Święcickiej, to Maria Stuart w 
dramacie Słowackiego, Hanka w „Głupim 
Jakubie" Rittnera, Królowa w „Don Car
losie" Schillera, Natalia w „Miesiącu na 
wsi" Turgieniewa, Joanna w „Nocy listo
padowej" Wyspiańskiego, Junia w „Bry
taniku" Racine'a, Nora w dramacie Ibse
na - spośród ról dramatycznych. Z re
pertuaru_ lekkiego zaś: Agafia w „Ożenki,\" 



Gogola, Cherubin i Zuzanna w „Weselu 
Figara" Beaumarchais'go, Beatrycze w 
szekspirowskim „Wiele hałasu o nic", rola 
tytułowa w „Mka:ndolinie" Goldoniego 
(grana w sześciu teatrach!), Klotylda w 
„Paryżance" Becque'a, Lulu w „Skizie" . 
Zapolskiej i Viola w „Wieczorze Trzech 
Króli" Szekspira. Za tę ostatnią rolę Pani 
Elżbieta otrzymała pierwszą nagrodę na 
Festiwalu Teatrów Polski Północnej w 
Toruniu (1958). Była wówczas aktorką 

Teatru Dramatycznego im. Juliusza Sło

w,ackiego w Koszalinie. 
Elżbieta Święcicka grała również w fil

mach, m. in. w „Trzech kobietach" i „Pie
kle i niebie" (reż. Stanisław Różewicz) 

oraz w „Pingwinie" i „Rozwodów nie bę
dzie" (reż. Jerzy Stefan Stawiński). 

Krytycy teatralni bardzo wysoko oce
niali kreacje Elżbiety Swięcickiej. Oto 
fragmenty niektórych recenzji: 

Dojrzałość sceniczna Elżbiety Swięcickiej i bo
gata skala jej aktorskich możliwości staną się 

w pelni widoczne choćby przy porównaniu Lau
ry z „Godnego litości i Mary z „Procesu Mary 
Dugan". Łatwość, z jaką wcieliła się w tak od
mienne postacie, fakt, że bez zastrzeżeń umiała 
w nich być inna i za każdym razem przekony
wująca, świadczą o niej pochlebnie. Jako Laura 
była niebezpieczną dla rodzaju męskiego, bo 
pełną powabu, „wesolą wdówką". I nie tylko 
jej sceniczni partnerzy rychlo dali się pokonać 

jej urokowi. 

(St. Kuszewski, Jelenia Góra) 

Kobiece role w komediach Fredry grać nale
ży tak, jak to uczyniła Elżbieta Swięcicka (Lau
ra w „Godnym litości"). Sądzę, iż byla to zna
komita lekcja nie tylko dla widowni, ale i dla 
wielu aktorek w Polsce. Swoboda ruchów na 
scenie, wdzięk w momentach zadowolenia, 

sprytnego knowania spisku, zaklopotania, ba, 
nawet zlości, czysta dykcja, umiejętność kiero
wania nie tylko akcją, ale i scenicznymi part
nerami, zwlaszcza tymi, którym trzeba bylo po
spieszyć z pomocą - wszystko to zlożylo się na 
fald, że Laura stala się osią sympatycznego za
interesowania widowni. 

(M. Markowski, „Słowo Polskie", Wrocław) 

Zaslużoną palmę, jeżeli nie anielstwa, to na 
pewno pierwszeńs~a zdobyla tu Elżbieta Swię
cicka. D oskonale warunki tej artystki, śliczna 

aparycja, wycyzelowana dykcja, niezawodna fi
nezja ruchu i mimiki - oto rzadkie dziś, nie
stety, na naszych scenach cechy jej aktorstwa. 

(F. Jordan o „Kobiecie w trudnej sytuacji" 
Marka Domańskiego w Szczecinie) 

Pani Mirska w „Klubie kawalerów" Bałuckiego 
(reż. J erzy Wróblewski). Teatr im. J. Osterwy w 

Lublinie. 



Postacią centralną bialostockiego spektaklu 
jest zdecydowanie Elżbieta Swięcicka w roli 
Lulu. „Kobieta w trudnej sytuacji" Domańskie
go. Nora, i wreszcie Lulu. Te postaci kobiece 
najlepiej podkreślają możliwości aktorskie Swię
cickiej i jej „emploi". To chyba nie przypadek, 
bo choć role te tak różne dzieli od siebie odle
glość epok, przecież jest im wspólna cecha ko
biecości, wdzięk i życiowa mądrość. 

Zwlaszcza w Lulu widać wyraźnie pracę nad 
poglębieniem psychologicznym postaci. Aktorka 
wyposaża Lulu w naturę wrażliwą. Dzięki sta
rannej pracy nad maską potrafi przekazać wi
dzowi calą gamę przeżyć tej kobiety, pozornie 
pustej, cynicznej, i lekko biorącej życie. W tej 
sytuacji zbędne są już gierki pod publiczność. 

(K. Siemiatycka o „Skizie" Zapolskiej 
w Białymstoku 

Elżbieta Swięcicka byla uroczą Zuzanną, pelną 
ciepla i kobiecego sprytu, nie pozbawionego nie
winnej kokieterii. Artystka zaprezentowala się 

nam po raz trzeci z najlepszej strony, dając ar
tystycznie i z dużym talentem odtworzoną po· 
stać. 

(T. Kwaśniewski o „Weselu Figara" 
Beaumarchais'go w Częstochowie 

Na specjalną uwagę zasluguje Elżbieta Swię

cicka w roli Natalii, która dala kreację opartą 

na glębokim zrozumieniu i odczuciu tej postaci. 

(L. Bastgen o „Miesiącu na wsi Turgieniewa 
w Bielsku-Białej) 

W tej sytuacji Elżeieta Swięcicka w 1 oli Mi
randoliny jest trochę osamotniona na scenie. 
Piękne dialogi z Kawalerem sprawiają wyraże
nie monologów w wykonaniu Swięcickiej. Za
grala ona swoją rolę z dużym wdziękiem, prze
óawiającym się w pelni ruchu, slowie, a nawet 
w partiach wokalnych. Warto chyba dodać, że 

teksty piosenek do „Mirandoliny" są dzielem 
Elżbiety Swięcickiej. 

(J. Slipińska, T. Kwaśniewski o Mirando!inic" 
(ioldonie{:'O w Koszalinie) 
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